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UUDISED INTERNETIS  
 ajaleht.laaneranna.ee

18 tonni jäätmete võtta  
puhtam vald!
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Mikk Pikkmets 
Lääneranna  vallavanem

Lääneranna valla tänavaval-
gustuse rekonstrueerimise tööd 
on lõpusirgel
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Lääneranna valla ajaleht / Nr 18 / Juuni 2019

Mooniõites põld Esiveres 
Foto: Avo Kiisk

Kohalikud teed kui väljakutse number kaks

K ui eelmises lehenumbris tõin 
välja Lääneranna valla kõige 

suurema väljakutse – kvaliteetse 
hariduse pakkumine –, siis seekord 
kirjeldan teist ja olemuselt kõige 
hädavajalikumat väljakutset – koha-
likke teid.

Lääneranna vallas on täna 510 km 
kohalikke teid ning vallavalitsus 
tegeleb järjepanu teede info ajako-
hastamise ja andmete korrastamisega. 
Lisaks toimub järjepidev töö maa- 
küsimuste lahendamisega, et tagada 
korrektsed ja seadustele vastavad 
õiguslikud alused teede kasutamise, 
ehitamise ning hooldamise korral-
damiseks.

Teedevõrk on kõige alus, milleta ei 
arene miski, ei ettevõtlus ega suvi-
tuspiirkonnad, rääkimata kohalike 
elanike elukvaliteedist. Vastavalt 
ühinemislepingule investeerib vald 

teedesse igal aastal vähemalt sama 
suure summa, kui eraldab vallale 
teehoiuks riik, mis tähendab, et nii 
jooksvaks remondiks kui ka suvi- ja 
talihoolduseks leiab vald täiendavaid 
vahendeid teiste tuluridade arvelt. 

Käesoleva aasta jaanuaris võttis voli- 
kogu vastu Lääneranna valla teehoiu 
investeeringute kava aastateks 2019–
2022, millega planeeritakse järgneva 
nelja aasta investeeringuid koha-
likesse teedesse piirkondade kaupa iga 
endise valla territooriumil. Käesoleva 
aasta eelarves on kohalike teede 
investeeringuteks arvestatud 500 000 
eurot, mille eest renoveeritakse kruu-
sateid, tehakse korduspindamisi ning 
rajatakse ka uusi mustkatteid. Lisaks 
on teede hoolduseks arvestatud kuni 
250 000 eurot.

Vallavalitsus on tänaseks seadnud 
koostöös eraomanikega mitmele 
teelõigule isikliku kasutuse õigusi, mis 
on notariaalse dokumendina aluseks 
tee avalikuks kuulutamiseks. Samuti 
on volikogu otsusel vallavalitsus 
omandanud mitmed teelõigud, millele 
on eelnenud ja järgnenud vallale kuu-
luva tee kinnistud. Nende tegevuste 
eesmärk on tagada ligipääs avalikele 
objektidele, elupiirkondadele, kallas-
rajani ja teistele avalikku huvi oma-
vatele objektidele. 

Volikogu algatas eelmise aasta augus-
tis uue üldplaneeringu menetluse, 
mille käigus saavad inimesed teha 
ettepanekuid teede avalikku kasuta-
misse võtmiseks. Üldplaneeringu 
koostamine on paariaastane protsess, 
kus toimub ka mitu ringi ettepane-
kute küsimisi ja avalikustamist. Siin-
kohal palve kõigile huvilistele – olge 
aktiivsed ja tehke ettepanekuid. Keht-
estatud üldplaneering on valla ruumi- 
list planeeringut mõjutav dokument, 
kus saab väga selgelt välja tuua ava-
liku huvi täitvate teede võrgu.

Samas on vallavalitsus täna kaasatud 
kolme kohtuasja, kus eraomanikel 
on omavahelised arusaamatused või 
puudub tahe kokku leppida ligipääsuks 
kasutatavate teede osas. Enamasti on 
tegemist mereäärsete ja suvilaid tee- 
nindavate teedega. Kohtuvõimu 
tegemistesse vald ei saa sekkuda, 
mistõttu on vallapoolne soovitus 
inimestele jõuda omavahel kokkulep-
pele. Sest väga lihtsalt öeldes saab juba 
advokaadi paari tunni töötasu eest 
koorma kruusa, mis parandab vaidlus- 
aluse tee olukorda märkimisväärselt 
paremini kui aeganõudev vaidlus 
kohtus. 

Häid ja avatud ligipääse!

Lihula muuseumis avati uus 
ekspositsioon
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Lääneranna Teataja läheb suvepuhkusele

S uvi on jõuvarude taastamise ehk 
teisisõnu akude laadimise aeg. 

Selleks, et rõõmustada oma lugejaid 
veelgi paremate uudiste ja repor- 
taažidega, teeb väikese hingetõmbe- 
pausi ka Lääneranna Teataja.

Anname teada, et perioodil 8.–26. 
juuli on Lääneranna valla 
Facebooki-lehel ning paber-
lehe veebiportaalil ajaleht.
laaneranna.ee väike puhkus, 
mille jooksul avaldame vaid 
mõne üksiku teate ja infokillu.

Hetkel hoiate käes juunikuu paber-
lehte ning järgmine, augustinumber 
jõuab meie lugejateni alles septemb- 
ri alguses. Seda seetõttu, et uus leht 
läheb trükki alles siis, kui ka volikogu 
on oma koosoleku maha pidanud ning 

meil on lugejateni tuua värskemaid 
teateid. 

Päikeselist suve soovides

Kristina Kukk 
Lääneranna Teataja 

toimetaja

Meie koolilõpetajad
LK 8
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Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu 
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Lääneranna valla sekretär-registripidaja

20. juunil 2019  toimus Lääneranna Vallavolikogu 21. istung, 
kus osales 19 ning puudus 2 vallavolikogu liiget. Päevakor-
ras oli 9 punkti. Vastu võeti 2 määrust ning 6 otsust.

 » Elektrilevi sideteenuste juht Oliver Ruus tutvustas kiire 
interneti võimalusi maal. Internetivõrku ehitades eelis- 
tatakse neid piirkondi, kus on esitatud rohkem soovi- 
avaldusi ja kus on tihedam asustus.

 » Kehtestati Lääneranna valla ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooni kasutamise eeskiri. Käesoleva ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga sätestatakse 
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise 
teenuste osutamise nõuded ja tingimused. Samuti mär-
gitud teenuste osutamise ja kasutamise korrad Lääne- 
ranna vallas. 

 » Otsustati algatada detailplaneering ja detailplanee-
ringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Piha 
tuulepargi detailplaneeringu alal P2.

 » Otsustati muuta Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 
määrust nr 24 „Lääneranna vallavara valitsemise kord”

 » Otsustati võõrandada Virtsu asulas kinnistust kinnis-
tusraamatu registriosa numbriga 5422750 katastriük-
sus tunnusega 19501:001:0498 Pärnu maakond, Lääne- 
ranna vald, Virtsu alevik, Keskuse tn 1 ja  katastriüksus 
tunnusega 19501:001:049  Pärnu maakond, Lääneranna 
vald, Virtsu alevik, Kajaka tn 3 AS-ile K-MET (registri- 
kood 10100932) hinnaga 45 000,00 €.

 » Otsustati seada sundvaldus Lääneranna valla kasuks 
Petaaluse külas asuva Kadaka kinnisasja (kinnistu  
registriosa nr 2946232) katastriüksusel katastritunnu- 
sega 41101:002:0346, sihtotstarbega maatulundusmaa, 
üldpindalaga 12,16 ha.

 » Nõustuti Imatra Elekter AS kasuks isikliku kasutusõi-
guse seadmisega Lääneranna vallale kuuluval Liustemäe 
külas asuval Liustemäe tee kinnistul, katastritunnusega 
41101:001:0638, sihtotstarbega transpordimaa.

 » Otsustati tunnistada kehtetuks Varbla Vallavolikogu 
22.06.2016 otsus nr 76 „Maa munitsipaalomandisse taot- 
lemine” punkt 2.7. sõnastusega „2.7 Teemanti mäles-
tusmärk Paatsalu külas”, kuna Jaan Teemantile pühen-
datud mälestusmärk ei asu munitsipaalomandisse taot-
letud Teemanti maaüksusel vaid Paatsalu kaupluse 
kinnisasjal.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2018. aasta konsolideeritud 
majandusaasta aruanne.

Järgmine Lääneranna Vallavolikogu koosolek toimub 22. 
augustil kell 14.00 Lihula Kultuurimaja peegelsaalis.

Kõik Lääneranna Vallavolikogu avalikud dokumendid on 
leitavad Lääneranna vallavalitsuse elektroonilisest doku- 
mendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendire- 
gister.

VALITSUS

P erioodil 15. mai – 15. juuni 2019 toimus viis Lääne-
ranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimingutele 

nagu hooldajate, sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetus- 
te, hooldajatoetuste, häirenupu teenuse, koduhooldus- 
teenuse, maaüksuste sihtotstarvete ja projekteerimis- 
tingimuste määramisele, koha-aadresside korrastamisele, 
ehitus-, kasutus-, teekasutuslubade väljastamisele, puur-
kaevude asukohtade kooskõlastamisele, huvitegevuse 
toetuseks raha eraldamisele, kodu ja üldhariduskooli 
vahelise sõiduhüvitise eraldamise ning korraldatud jäät-
meveoga liitumise kohustusest vabastamisele otsustati 
järgmist:

 » Moodustati Lääneranna valla heakorrakonkursi hin-
damiskomisjon järgmises koosseisus: Tiina Lobja – 
komisjoni esimees, Maia Leola – komisjoni liige, Margus 
Källe – komisjoni liige, Anna Palusalu – komisjoni liige, 
Kristel Rohumägi – komisjoni liige, Kristina Kukk – 
komisjoni liige, Kaja Lotman – komisjoni liige

 » Korraldada enampakkumine vallavara võõrandamiseks 
järgnevalt:

 ◦ Võõrandada hoonestatud kinnistu Jüritse-Jüri, 
Rabavere küla registriosa nr 11155250, katastrinum-
ber 43001:001:0065 avaliku kirjaliku enampakku-
mise käigus. Vara müügi alghind 5000 eurot, tagatis-
raha suurus 250 eurot, osavõtutasu puudub.

 ◦ Võõrandada hoonestatud kinnistu Tarva koo-
limaja, registriosa nr 3827906, katastrinumber 
33403:001:0272 avaliku kirjaliku enampakkumise 
käigus. Vara müügi alghind 10 000 eurot, tagatisraha 
suurus 500 eurot, osavõtutasu puudub.

 ◦ Võõrandada korteriomand Niidu 2, registriosa nr 
11906750, katastrinumber 86301:001:0495 ava-
liku kirjaliku enampakkumise käigus. Vara müügi 
alghind 2000 eurot, tagatisraha suurus 100 eurot, 
osavõtutasu puudub. Kuivõrd esimese enampakku-
mise käigus ei laekunud ühtegi pakkumist, otsus-
tati kõnealune korteriomand võõrandada taas ava-
liku kirjaliku enampakkumise käigus, kuid seekord 
määrati vara müügi alghinnaks 1900 eurot, tagatis-
raha suurus 100 eurot, osavõtutasu puudub.

 ◦ Võõrandada tervikvarana hoonestatud kinnistu 
Piiri 2, registriosa nr 8329750, katastrinumber  
41101:001:0799 ning hoonestatud kinnistu Piiri 4 
registriosa 8625250, katastrinumber 41101:001:0798 
avaliku kirjaliku enampakkumise käigus. Vara 
müügi alghind 9000 eurot, tagatisraha suurus 450 
eurot, osavõtutasu puudub.

 ◦ Enampakkumised korraldatakse internetioksjonite 
keskkonnas www.osta.ee kestvusega 14 päeva. 
Enampakkumise toimumisest teavitatakse Lääne- 
ranna valla veebilehe kaudu.

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 29.06.2018.a 
määrust nr 11 “Lääneranna valla kriisikomisjoni 
põhimäärus” § 3 lõiget 1 ja sõnastati see järgmiselt: “(1) 
Komisjonis on 3–8 liiget.”

 » Võeti seisukoht maa munitsipaalomandisse saamise 
kohta Tuudi külas. Otsustati nõustuda Tuudi külas 
asuva maa munitsipaalomandisse taotlemisega.
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 » Anti luba järgmistele avalikele üritustele:

 ◦ 25. mail 2019 kell 17.00–24.00 Virtsu vasallilinnuse 
juures asuvas kalasadamas avalik üritus “Pere-
merepäev 2019”

 ◦ 01. juunil 2019 kell 10.00–17.00 Varbla kirikus avalik 
üritus “EELK Lääne praostkonna- ja laulupäev”

 ◦ 14. juunil 2019 kell 23.00 – 15. juuni 2019 kell 03.00 
Varbla külas, kauplus-kohvik Russo terrassil avalik 
üritus “Suveõhtu kontserdid”

 ◦ 15. juunil 2019 kell 20.00 – 16. juunil 2019 kell 04.00  
Lihula linnas Tallinna mnt 31b avalik üritus “Jaaniku 
peaproov”

 ◦ 22. juunil 2019 kell 18.30–23.59 Kinksi külas Kinksi 
külaplatsil avalik üritus “Kinksi jaanituli”

 ◦ 23. juunil 2019 kell 19.00 – 24. juunil kell 03.00 Vana-
mõisa külas, Vanamõisa pargis avalik üritus “Vana-
mõisa jaanituli”

 ◦ 23. juunil 2019 kell 20.00 – 24. juunil 2019 kell 04.00 
Ridase külas, Ridase vabaõhuplatsil avalik üritus 
“Jaaniõhtu Ridasel”

 ◦ 29. juunil 2019 kell 09.00 – 30. juunil 2019 kell 03.00 
Tuudi külas, Tuudi külaplatsil avalik üritus “Lääne- 
ranna valdade suvemängud ja Tuudi külapidu”

 ◦ 03. juunil 2019 kell 15.00–18.30 Ridase vabaõhuplat-
sil avalik üritus “Lääneranna valla lasteaedade ühis-
pidu”

 ◦ 03. juulil 2019 kell 18.00–20.00 Lihula linnas Penijõe 2  
avalik üritus “Seebimulli pidu vabas õhus”

 ◦ 04. juulil 2019 kell 18.00–20.00 Virtsu alevikus Pargi 4  
avalik üritus “Seebimulli pidu vabas õhus”

 ◦ 13. juulil 2019 kell 23.00 – 14. juulil 2019 kell 03.00 
Varbla külas, kauplus-kohvik Russo terrassil avalik 
üritus “Suveõhtu kontserdid”

 ◦ 10. augustil 2019 kell 23.00 – 11. augustil 2019 kell 
03.00 Varbla külas, kauplus-kohvik Russo terrassil 
avalik üritus “Suveõhtu kontserdid”

 ◦ 17. augustil 2019 kell 23.00 – 18. augustil 2019 kell 
03.00 Varbla külas, kauplus-kohvik Russo terrassil 
avalik üritus “Suveõhtu kontserdid”

 » Lõpetati ostumenetlus Haapsi küla Männimäe kinnistu 
detailplaneeringu koostamise rahastamise kohta. Edu-
kaks tunnistati DP Projektibüroo OÜ pakkumus. Eduka 
pakkuja ja detailplaneeringust huvitatud isikuga sõlmi-
takse kolmepoolne leping detailplaneeringu koostamise 
korraldamise kohta.

 » Koormatakse Lääneranna valla kasuks isikliku kasu-
tusõigusega Hälvati külas asuvad kinnisasjad, isiklik 
kasutusõigus omandatakse järgmistel tingimustel

 ◦ Lepiku kinnisasjal, katastritunnusega 
41102:002:0181, 6 m tee teljest

 ◦ Kalda kinnisasjal, katastritunnusega 41102: 
002:0122, 6 m tee teljest

 ◦ Polli kinnisasjal, katastritunnusega 41102:002:0081, 
6 m tee teljest

 ◦ Isikliku kasutusõigusega koormatud kinnistu osa 
hakatakse kasutama avaliku teena ja isiklik kasu-
tusõigus on tähtajatu.

 » Lõpetati riigihange “Lääneranna valla kruusakattega 
teede remont” eesmärgiga teha valla teehoiukava 
kohaste kruusakattega teede kapitaalremont. Edu-
kaks tunnistati osades 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ja 9 Valicecar 
OÜ pakkumused, osas 4 Warren Safety OÜ pakkumus. 
Anti nõustumus eduka pakkumuse esitanud isikutega 
töövõtulepingute sõlmimiseks peale 10-päevase ooteaja 
möödumist.

 » Otsustati korraldada ostumenetlus “Kujundus ja meedia- 
teenused” ning kinnitati ostumenetluse lähteülesanne.

 » Kinnitati vallavara võõrandamise enampakkumiste 
tulemused (ID:122742339).

 » Otsustati nõustuda Saari põllumaa rendile andmisega 
otsustuskorras kuni viieks aastaks.

 » Võeti seisukoht Paatsalu kaupluse omaniku avalduse 
suhtes ning otsustati nõustuda riigi omandis oleva 
maatüki erastamisega Paatsalu kaupluse omanikule 
ning esitada otsuse eelnõu vallavolikogule.

 » Võeti seisukoht kodanike poolt korteri eraldamise ja 
ühekordse sotsiaaltoetuse taotlemise avalduste suhtes, 
otsustati mitte nõustuda korteri ja toetuse eraldamisega.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2019. aasta I lisaeelarve 
alaeelarvete majandusliku sisu ja klassifikaatorite 
lõikes.

 » Anti luba lastele ööpäevase turvakoduteenuse osuta-
mise lepingu sõlmimiseks Pärnu Laste ja Noorte Tugi- 
keskusega.

 » Kinnitati Lihula Soojus OÜ 2018. aasta majandusaasta 
aruanne.

 » Kiideti heaks Lääneranna valla ja SA Lääneranna 
Hoolekanne 2018. aasta majandusaasta aruanded.

 » Anti välja 06. juuni 2019 korraldus nr 323 “Lääneranna 
Vallavalitsuse ametiasutuste struktuuri, teenistus-
kohtade koosseisu kinnitamine”. Ametiasutuse struk-
tuuri lisati üks heakorratöölise-kalmistuvahi töökoht. 
Tunnistati kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 23. 
aprilli 2019. a korraldus nr 236 “Lääneranna valla ame-
tiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kin-
nitamine”.

 » Võeti seisukoht kinnistu aadressiga Lihula, Tallinna 
mnt 33 omandamise või hoonestusõiguse seadmise 
suhtes. Otsustati teha kinnistu omanikule ettepanek 
müüa kinnistu vallale või seada kinnistu suhtes hoo-
nestusõigus Lääneranna valla kasuks.

 » Võeti seisukoht ja nõustuti maa munitsipaalomandisse 
taotlemise kohta Tuudi külas.

 » Kinnitati edukaks vallavara võõrandamise enampak-
kumise tulemus (ID: 123355582). Enampakkumise võit-
jaga sõlmitakse ostu-müügi leping ühe kuu jooksul.

 » Tunnistati pakkumiste tegemata jätmise tõttu nurju-
nuks vallavara võõrandamise enampakkumine (ID: 
123355577).

 » Lisati Lääneranna valla 2019. aasta hankeplaani 
lihthange “Lääneranna valla üldplaneeringu keskkon-
namõju strateegilise hindamise läbiviimine”. Hankeme-
netlus korraldatakse e-riigihangete keskkonnas. 
Moodustati lihthanke pakkujate kvalifitseerimiseks, 
pakkumuste läbiviimiseks ja hindamiseks komisjon 
koosseisus: Margus Källe – esimees, Anna Palusalu – 
liige, Rein Kruusmaa – liige.

 » Lükati tagasi esitatud pakkumused ja lõpetati lihthange 
“Lääneranna valla teede mustkatte ehitamine ja kordus-
pindamine” hankemenetlus, kuna esitatud pakkumused 
ületasid hankelepingu eeldatava maksumuse. Korral-
datakse uus hankemenetlus vähendatud tööde mahus.

 » Tunnistati edukaks riigihange “Pärnu mnt kergliiklustee 
ehitus”. Hanke edukaks pakkumuseks hanke alusdoku-
mentides määratud pakkumuse hindamise kriteeriumi- 
de alusel Lääne Teed OÜ pakkumus. Eduka pakkumuse 
esitanud isikutega sõlmitakse töövõtuleping peale 
5-tööpäevase ooteaja möödumist.
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Hiliskevadel lahkunud 

(16.05.2019–15.06.2019) 

Eero Talvistu         04. III 1976 – 09. IV 2019

Ene Alpius           19. IX 1955 – 04. V 2019

Meeta Timofejeva            31. X 1932 – 15. V 2019

Salme Baikova           04. IV 1925 – 16. V 2019

Aino Ilves           20. VI 1936 – 17. V 2019

Jaanus Välimäe          29. XII 1969 – 18. V 2019

Rein Alpius           05. IX 1943 – 19. V 2019

Kaimar Kalmet            09. V 1969 – 24. V 2019

Elmar Einaste         12. XII 1927 – 24. V 2019

Vaike-Aliise Mets          06. VII 1929 – 31 .V 2019

Valve Kask     22. VIII 1930 – 07. VI 2019

Linda-Koidula Kullerkupp         12. VI 1936 – 12. VI 2019

Elvu Must     01. VIII 1944 – 13. VI 2019

Avaldame kaastunnet lähedastele

Liisi Tõnts  – 15. V 2019

Õnnitleme vastsündinut ja  
tema vanemaid!

Lääneranna valla elanikkonna statistika 
(15. juuni seisuga)

Elanike arv registris 5343 

 » 2755 mehed

 » 2588 naised

Sündide arv 12 
Surmade arv 49 

Registrisse kanti elanikke 78 
Registrist kanti välja elanikke 86

 » Tunnistati edukaks riigihange “Lääneranna valla kor-
duva üleujutusega ala piiri määramine Virtsu riski- 
piirkonnas üleujutuste leevendamise põhimõtete välja- 
töötamine”.

 » Hanke edukaks pakkumuseks tunnistati alusdokumen-
tides määratud pakkumuse hindamise kriteeriumide 
alusel Skepast&Puhkim OÜ pakkumus. Anti nõustu-
mus eduka pakkumuse esitanud isikuga hankelepingu 
sõlmimiseks hankemenetluse tingimustel.

 » Tunnistati edukalt toimunuks Lihula Gümnaasiumi 
direktori konkurss. Kinnitati 14. juunist 2019 Lihula 
Gümnaasiumi direktoriks Siret Kesküla.

 » Lääneranna valla eelarvest toetati järgmiste mittetu-
lundusühingute tegevust:

 ◦ Massu Ratsaklubi MTÜ, projektitoetus “Ratsavõist-
luste Massu Suvi ja Massu Sügis koos Pärnumaa 
meistrivõistlustega korraldamine”

 ◦ EELK Varbla kogudus, projektitoetus “Lääne praost-
konna laulupäeva korraldamine Varblas”

 ◦ Lõpe Noored MTÜ, projektitoetus “Arendavate laua-
mängudega noorte mitteformaalse õppe mitmekesis-
tamine”

 ◦ Vatla Spordiselts MTÜ, projektitoetus “Napoli 2019 
Summer Universiade”

 ◦ Tuudi Külaselts MTÜ, murutraktori remont

 ◦ Koonga Kogukond MTÜ, projektitoetus “Koonga 
jaanituli 2019”

 ◦ Kõmsi Külaselts MTÜ, projekti omaosaluse toetus 
“Kõmsi multifunktsionaalse vabaajaruumi loomine”

 ◦ Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi “Leola” MTÜ, 
projektitoetus “Akrobaatika, maadluse, enesekaitse 
ja väikelaste müramise võimaluste parandamine 
Lääneranna vallas”

 ◦ Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi “Leola” MTÜ, 
projektitoetus “Spordi- ja puhkelaager Lääneranna 
noortele”

 » Võeti vastu korraldus nr 325 “Vaideotsus Lääneranna 
Vallavalitsuse 18.04.2019. a korraldusele nr 228 “Ehi-
tusloa kehtetuks tunnistamine” OÜ Karl Effort poolt 
06.06.2019 esitatud vaide tagastamise kohta.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati seitse eel-
nõud.

Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on 
leitavad Lääneranna Vallavalitsuse elektroonilisest do-
kumendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendi- 
register.

Lääneranna Vallavalitsus
Aadress: Jaama 1, Lihula 
Kontakt: 472 4630, vallavalitsus@laaneranna.ee 

Külastajate vastuvõtuaeg Lääneranna Vallavalitsuses ja  
teeninduskeskustes: E–R 09.00–16.00, lõuna 13.00–13.30

Teeninduskeskustes osutatavad teenused:

 » kodanike nõustamine kohaliku elu küsimustes või suunamine  
pädeva ametniku poole

 » avalduste ja taotluste vastuvõtmine, sealhulgas sotsiaaltoetuste 
ja -teenuste osas, nõustamine sotsiaalküsimustes

 » rahvastikuregistri toimingud (sünni registreerimine, elukoha- 
teadete menetlemine, rahvastikuregistri väljavõtete väljastamine)

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
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Planeeringute teated
Anna Palusalu 
Lääneranna valla planeeringu- ja arendusspetsialist

Piha tuulepargi detailplaneeringu algatamine
Lääneranna Vallavolikogu algatas 20.06.2019. a otsusega 
nr 152 Piha külla Piha tuulepargi detailplaneeringu ning 
keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringu 
eesmärk on tuulepargi ja elektriliitumise kavandamine 
Pärnu maakonna planeeringus ning Varbla valla üld-
planeeringus märgitud elektrituulikute arendusalal. 

Detailplaneeringuala moodustavad Eeriku (kü 
86301:005:0077), Hansu (kü 86301:005:0076), Sauemetsa (kü 
86302:003:0035), Piha-Eespõllu (kü 86302:003:0076), Met-
sandi (kü 86301:004:0330), Moringi (kü 86301:004:0224), 
Moringi-Aida (kü 86301:004:0485), Moringi (kü 
86301:004:0225), Oti-Sepa tee (kü 86301:004:0286), Kubja 
(kü 86301:004:0129), Kalda (kü 86301:004:0381), Mäe 
(kü 86301:004:0480), Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee (kü 
86301:004:0079), Lankuse (kü 86301:001:0368) kinnistu. 
Elektrituulikute arendusala suurus on ca 22 ha, millele 
lisandub elektrikaabli asukoha ala. 

Elektrituulikute arv ning täpne kõrgus selgub detailplanee-
ringu menetluse käigus. Detailplaneeringust huvitatud isik 
(Varbla Tuulepark OÜ) on sõlminud planeeringualale jää-
vate erakinnistute omanikega eelkokkulepped. 

Otsusega on võimalik tutvuda Lääneranna valla avali-
kus dokumendiregistris www.delta.andmevara.ee/laane- 
ranna_vald/ ning tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses 
aadressil Jaama tn 1, Lihula linn.

Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplanee-
ringu avalik väljapanek
Lääneranna Vallavalitsus teatab Mereäärse küla Ootuse 
kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust, mis 
toimub 05.07–06.08.2019. Detailplaneeringu materjalidega 
on võimalik tutvuda tööpäeviti Lääneranna Vallavalit-
suses aadressil Jaama tn 1, Lihula linn ja Lääneranna valla 
veebilehel www.laanerannavald.ee/menetluses. 

Lääneranna Vallavolikogu algatas 17.01.2019. a otsusega 
nr 115 Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu. 
Planeeringuga kavandatakse kinnistule elamu ja kuni 2 
abihoone rajamist ca 1,6 ha suurusele alale. Planeeringuala 
piirneb Läänemerega ning jääb ehituskeeluvööndisse. 
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Varbla valla üld-
planeeringu muutmiseks ehituskeeluvööndi vähendamise 
osas.

18 tonni jäätmete võrra puhtam vald!
Piret Mäestu 
Lääneranna valla järelevalvespetsialist

L aupäeval, 15. juunil toimus Lääneranna vallas elekt- 
roonika ja ohtlike jäätmete kogumisring, milles said 

kõik eraisikud üle anda oma kodus tekkinud jäätmed. 

Kogumisring oli väga menukas ning selles osales vähemalt 
150 kodumajapidamist. Ükski kogumispunkt ega liiklusva-
hend ei jäänud kasutamata – nii oligi koduõuelt välja aetud 
nii nõukaaegsed traktorid kui ka haagistega muruniidukid, 
mille abil jäätmed kogumispunkti viidi. Kõige aktiivsemad 
kogumiskohad nii rahvaarvult kui ka jäätmete koguste 
poolest olid Varbla keskus, Vatla küla, Virtsu alevik ja 
Tõusi küla.

Kogumisringil osales kaks kogumisveokit, millest ühel oli 
järel ka haagiskonteiner. Kokku veeti Lääneranna valla 
territooriumilt ära 6 konteineri täit jäätmeid ehk 14 tonni 
elektroonikat ja 4 tonni ohtlikke jäätmeid.

Suured tänud kõigile osalejatele, sest tänu Teile on meie 
vald 18 tonni jäätmete võrra puhtam! Täname ka jäätmeve-
dajat Paikre OÜ ja tema meeskonda, kelle jõud ei raugenud 
nii suure koguse jäätmete kokkukogumisel!

Tuletame taaskord meelde, et Lihula jäätmejaama 
 (Oja tn 8) on Lääneranna valla elanikel võimalik tasuta ära 
anda:

 » Paber, papp, pappkastid ja -karbid jms papptaara. NB! 
Määrdunud, vettinud või märga paberit ja pappi vastu 
ei võeta.

 » Plastpakendid ja kile. Äraantav pakend (kanistrid, 
jogurtitopsid, toiduõli ja majoneesipudelid jms) peab 
olema pestud ja puhas.

 » Koduelektroonika (telerid, arvutid, raadiod, mikserid, 
tolmuimejad jms). Äraantavad esemed peavad olema 
puhtad ja komplekssed.

 » Ohtlikud jäätmed (akud, patareid, tühjad õlikanistrid ja 
värvipurgid jms). Vanaõli ja lekkivaid akusid vastu ei 
võeta!

 » Klaastaara. Äraantav taara peab olema puhas.

 » Suurjäätmed (vana mööbel, puit, keraamika, kraani- 
kausid, WC-potid, aknad, uksed, jms).

Ehitusjäätmeid vastu ei võeta. Ehitusjäätmed tuleb ehitus- 
tööde tegijal endal eraldi konteineriga otse prügilasse viia.

Perioodil 1. mai - 31. oktoober on Lihula jäätmejaam ava-
tud teisipäeviti ja reedeti kell 16.00-18.00 ning laupäeviti 
kell 11.00-14.00.

Ohtlikke ja elektroonika jäätmeid saab ära anda ka Koonga 
kogumispunktis, mis asub endises elektroodkatlamajas, 
Koonga 1 maja vastas. Jäätmete äraandmine tuleb eelne-
valt telefoni teel kokku leppida: 518 7259, Jaan Palm F
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1. juulist muutub surnu lähedaste jaoks asjaajamine 
lihtsamaks
Pia Kuusik 
Siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik

J uulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust 
surma registreerimiseks pöörduda kohaliku oma- 

valitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surma- 
tõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja.

“Kui seni pidi inimene lähedase surma korral matuse-, päri-
mis- ja muude vajalike tegevustega alustamiseks pöörduma 
esmalt tervishoiuteenuse osutaja poole ja siis kohalikku 
omavalitsusse, kus registreeriti surm ja anti surmatõend, 
siis juulikuust saab esmase surmatõendi tervishoiuteenuse 
osutajalt ja kohalikku omavalitsusse minema ei pea,” sõnas 
Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juha-
taja Enel Pungas. “Niigi raskel ajal on inimese jaoks oluline, 
et asjaajamist ja käimisi oleks võimalikult vähe.”

Elektroonilise andmevahetuse käivitamisega jõuavad sur-
maga seotud andmed kiirelt rahvastikuregistrisse ning 
surma põhjuste registrisse. Sellega väheneb surnu lähe-
daste ajakulu, lisaks välditakse olukordi, kus lähedased 
peavad maksma riigile tagasi surnule väljamakstud toetusi 
või pensioni.

Arenduste tulemusel muutub surma põhjuste register elekt- 
roonseks ning paraneb surma põhjuste registri andmete 
kvaliteet. “Kaovad paberil arstlikud surmateatised ja arstid 
ei pea enam andmeid paberil surma põhjuste registrisse 
edastama,” ütles Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja inno-
vatsiooni asekantsler Kalle Killar.

Kui inimene on surnud enne 1. juulit 2019, siis tuleb mat-
miseks vajaliku surmatõendi saamiseks minna kohalikku 
omavalitsusse, pärast 1. juulit saavad surnu lähedased 
surmatõendi tervishoiuasutusest.

Siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi surma regist- 
reerimise lihtsustamise ühisprojekt sisaldas IT-arendusi 
ning muudatusi perekonnaseisutoimingute seaduses. 
Tegemist on esimese etapiga arendusprojektis, mille kaugem 
eesmärk on muuta kogu surmaga seotud asjaajamine pabe-
rivabaks ning võimalikult mugavaks kõigile osapooltele.

Lääneranna valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise tööd 
on lõpusirgel
Rein Kruusmaa 
Lääneranna valla arendus- ja hankespetsialist

L ääneranna vallas on tänavavalgustusega varustatud 
asulateks Lihula, Kirbla, Tuudi, Koonga, Irta, Lõpe, 

Oidrema, Varbla, Vatla, Kõmsi ja Virtsu. Lisaks on üksi-
kuid valgustuspunkte külades ja neis asuvates bussipea-
tustes. 

Oleme otsustanud alustada kogu valla tänavavalgustuse 
kaasajastamist, et muuta suuremate asulate tänavavalgus-
tus kaasaegseks ning alandada tänavavalgustuse haldus- 
ja hoolduskulusid. Valgustuspunktide arv kokku enne 
rekonstrueerimistööde algust oli ca 750 valgustit. Enamik 
valgusteid olid ebatõhusad Na-, luminofoor- või gaaslahen-
duslambid. Olemasoleva olukorra põhiprobleemideks oli 
suur energiatarve, valgustuse mittevastavus normidele, 
kõrged ekpluatatsioonikulud, vähene töökindlus ja valgus-
tite paiknemine valdavalt võrguettevõtja Imatra Elekter 
AS elektriliinide postidel, mis asetsevad tee suhtes juhus-
likult. Rekonstrueerimisvajadus oli ilmne, mistõttu kirju-
tasid nii toonased Koonga kui ka Lihula vald sihtasutusele 
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastustaotlused 
suuremate asulate tänavavalgustuse süsteemide rekonst- 
rueerimiseks. Projekti elluviimine annab lisaks energia 
kokkuhoiule ning paremale valgustatusele võimaluse 
elukeskkonna parendamiseks ka muudes valdkondades.

Lihula osas sõlmis Lääneranna Vallavalitsus AS-iga Con-
necto Eesti (koos ühispakkuja Kagu Elekter OÜ-ga) lepingu 
summas 949 125,00 € (ilma käibemaksuta) Lääneranna vallas 

asuvate Lihula linna, Kirbla küla ja Tuudi küla tänavaval-
gustuse rekonstrueerimiseks.  Ehitustöid tehakse projekti 
„Lihula valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine“ 
raames, mida 443 406 euro ulatuses kaasrahastab Euroopa 
Ühtekuuluvusfond läbi Keskkonnainvesteeringute Kes-
kuse. Rekonstrueeritakse kogu tänavavalgustuse taristu, sh 
vahetatakse välja üle 11 km õhukaabli tunduvalt kõrgema 
töökindluse tasemega ja välismõjude eest paremini kaits- 
tud maakaabli vastu, paigaldatakse 301 uut oluliselt ener-
giasäästlikumat LED-valgustit.

Kuna Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi reeglid näevad ette 
olemasoleva tänavavalgustuse võrgu rekonstrueerimist 
senises ulatuses, mitte uue ehitamist, siis ei olnud võima-
lik projektitoetuse abil võrke laiendada. Nii jäävad näiteks 
Lihulas välja ehitamata lõigud, kus varasemalt tänavaval-
gustus puudus, või kus ei olnud võimalik seda käsitleda 
olemasoleva võrgu tihendamisena, näiteks Kalmu, Veski 
ja Kopli  tänavad. Osad tänavad võtsime projektist välja ka 
projekti olulise kallinemise tõttu.

Eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist tänu 
efektiivsemale LED-valgustustehnoloogiale: hetkel on 
keskmine valgustpunkti võimsus 170W, kuid peale reno- 
veerimist tänu oluliselt energiasäästlikemate valgustite 
paigaldamisele ja vajaliku taristu väljaehitamisele ei ületa 
keskmine valguspunkti võimsus 40W!
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Projektiga on kaasatud koostööpartneritena AS Imatra 
Elekter ja OÜ ProDigi. Koostöö eesmärk on ühiskaevega 
parandada Lihula linna esteetilist väljanägemist, vähen-
dades õhuliinide osakaalu, ja vältida korduvaid kaevetöid 
teedel ja tänavatel. Tööde alasse jäävad Imatra Elekter  
kliendid saavad projekti tulemusel endale uued elektri- 
liitumissisendid. Ehitustöödega alustati mai alguses ning 
need on plaanis lõpetada hiljemalt 2019. aasta novembri 
lõpuks.

Tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitustööde oma- 
niku-, muinsuskaitselise- ja arheoloogilise järelevalve 
teenuste osutamiseks sõlmis Lääneranna Vallavalitsus 
lepingu OÜ-ga Keskkonnaprojekt.

Mõne aasta eest on Lihulas asendatud 17 valgustuspunkti 
Tallinna maanteel ja Lasteaia tänaval. Kuna käimas on 
linna tuumik-ala arhitektuurse ideekonkursi ettavalmista-
mine, siis selles osas hetkel valgustusmastide rekonstruee- 
rimist ei korraldata.

Täiendavad valgustuspunktid rajatakse nn Piirimäe toot-
misala projekti raames Piiri tänavale alates Soo tn ristmi-
kust kuni Pärnu maanteeni ja Valuste teele.

Tänaseks on lõpetatud tänavavalgustuse rekonstrueerimis- 
tööd Oidrema, Lõpe, Irta ja Koonga külas. Lisaks Keskkon-
nainvesteeringute Keskuse abiga teostatud Koonga valla 
tänavavalgustuse renoveerimine projektile, mille käigus 
rekonstrueeriti 210 valgustuspunkti kokku ehitustööde 
maksumusega 216 773,40 €, sellest ühtekuuluvusfondi toe-
tuse abil 49 499,10 € eest. Lisaks tegi vald oma kuludega 
Koongas 5 ja Oidremal 11 täiendavat valgustuspunkti. Tööd 
tegi OÜ Kagu Elekter.

Väga halvas seisus on Virtsu tänavavalgustus. Tööstuse 
tänava ja Põhja puiestee vahelisel alal suurendasime süs-
teemi töökindlust asendades paljasjuhtmed õhukaabliga, 
uuendasime 34 ja lisasime  4 uut valgustuspunkti. Risti–
Virtsu–Kuivastu–Kuressaare maantee ääres oleva valgus-
tuse planeerime üle anda Maanteeameti haldusesse. Vii-
mane on oma vastuses kinnitanud, et hangib ja paigaldab 
antud riigiteele uued LED-valgustid hiljemalt novembris 
2019. 

Punktides, kus tänavavalgustus on vajalik, (ennekõike 
bussipeatustes), kuid puudub statsionaarne elektrivarus-

tus, oleme planeerinud paigaldada autonoomsed päikese-
paneeliga varustatud valgustuspunktid. Planeeritud tööd 
on pisut viibinud, kuna pakutav tehnoloogia ei suuda kõige 
vajalikumal ajal, detsembrikuus piisavat valgusviljakust 
tagada. Samuti vajab täiendavat selgitamist planeeritud 
peatuste kasutusintensiivsus pimeda ajal.

Jätkame töid üksikute probleemkohtade valgustamise ja  
amortiseerunud valgustite asendamisel. Võetud on kindel 
suundumus minna kogu valgustussüsteemis üle LED-teh-
noloogiale. Korras tänavavalgustus on vajalik liiklus- 
ohutuse ja turvalisuse suurendamiseks, vaba aja veetmise 
võimaluste laiendamiseks, pika ja pimeda aja helgemaks 
muutmiseks ning kodukoha atraktiivsuse suurendamiseks, 
saades samal ajal hakkama väiksema energiatarbe ja CO

2
 

eraldumisega. 

Palume valla elanikel olla ehitustööde perioodil kannatlik, 
sest liikluskorralduses võivad ette tulla muudatused seoses 
tänavavalgustuse kaablitrasside kaeve- ja puurimistöödega.

HARIDUSLihula Gümnaasiumi õpilaste esinemisest 
loodusainete olümpiaadidel 2018/2019. õppeaastal
Peeter Hermik 
Lihula Gümnaasiumi füüsikaõpetaja

L õppenud õppeaasta kujunes Lihula Gümnaasiumi 
õpilastele ainevõistlustel ja olümpiaadidel saavu-

tatud tulemuste poolest väga edukaks. Kõrgeid kohti 
saadi pea kõikides õppeainetes, eriti silmapaistvad olid 
tulemused erinevates loodusainetes.

Bioloogias saavutasid maakondliku I koha Silver Nikkel 
(põhikool) ja Lii Urb (gümnaasium), õpetaja Marje Loide.

Geograafias olid maakonnas põhikooli osas I Silver Nikkel  
ja II Indrek Kivisalu,  gümnaasiumi arvestuses Timo Jairus 
III koht, õpetaja Kristjan Kosk.

Keemias oli Silver Nikkel I ja Indrek Kivisalu III, õpetaja 
Riina Serglov. Piirkonnavoorus oli gümnaasiumiosa võitja 
Lii Urb.

Füüsikas saavutasid Silver Nikkel I ja Samuel Kastepõld III 
koha, gümnaasiumiosas oli I Lii Urb, õpetaja Peeter Hermik.

Üleriigilisse lõppvooru pääsesid meie õpilased bioloogias, 
geograafias ja füüsikas. Bioloogias ja geograafias saavutas 
Silver Nikkel III järgu diplomi!

Eriti edukad oldi sel aastal III kooliastme loodusteaduste 
olümpiaadil. Siin maakondlikke edetabeleid ei koostata, 
piirkonnavooru tulemuste põhjal moodustatakse üleriigi- 
line edetabel, selle alusel pääseb lõppvooru 50 parimat, 
sealhulgas 10 parimat seitsmendikku (7. ja 8. klasside õpi-
lased võistlevad koos). Lihula Gümnaasiumist sai sel korral 
lõppvooru 3 õpilast! Selle näitaja poolest olid meist eduka-
mad ainult Tallinna Reaalkool ja Gustav Adolfi Gümnaa- 
sium, lõppvooru pääses õpilasi kokku 20 koolist. Meie pari-
mana sai Samuel Kastepõld kokkuvõttes kõrge 17. koha. 
Väga tublid olid ka Silver Nikkel ja Markus Lille (Markusele 
7. klasside arvestuses kokkuvõttes 7. koht).

E
h

it
u

st
ö

ö
d

e 
al

a 
L

ih
u

la
s



8 L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  1 8   /  J U U N I  2 0 1 9

Meie koolilõpetajad
Koonga Kool
Põhikooli lõpetajad

Evelin Lidmets, Karmen Rannasaar. Klassijuhataja: Meeli 
Luige

Lasteaia lõpetajad

Madis Viljak. Õpetaja Kairi Burk ja õpetaja abi Tiina Hirvela

Kõmsi Lasteaed-Algkool
Algkooli lõpetajad

Kätlin Ermel. Klassijuhataja: Anneli Mänd

Lasteaia lõpetajad

Carolyn Rand, Mia Bluum. Õpetajad: Marju Kriik, Maili 
Heinla; õpetaja abi: Heidi Alpius

Lihula Gümnaasium
Põhikooli lõpetajad

Rhening Lahe, Merili Leinasaar, Tõnis Lepp, Andri Lobjakas, 
Kaidi Mets, Martin Mägist, Amy-Christina Mölder, Marten 
Põld, Randy Põld, Kardo Roosma, Markus Sõber, Siim Urb, 
Virgo Vallik, Melody Villers. Klassijuhataja: Liina Vaimla

Gümnaasiumi lõpetajad

Henri Jõgi, Iris Kivisäk, Regle Kurnim, Inga-Garmen Kütt-
mann (hõbemedal), Eliise Lepp, Krismar Liiv, Anna Luuk 
(hõbemedal), Renet Merisalu, Cetlin Mikker, Rivo Oosim, 
Kenert-Gero Ostrat, Kristyn Pihelgas, Brita Pikla, Liisa 
Raavel (kuldmedal), Marian-Merit Ring (hõbemedal), Heli 
Sarrapik, Svea Stahlman (kuldmedal), Martin Teppan, Her-
go-Herich Vald, Jana Viljak. Klassijuhataja: Siret Kesküla

Mittestatsionaarse õppe lõpetajad

Helmi Kivi, Tiina Lomp. Kursuse juhendaja: Heli Raavel

Lihula Lasteaed
Marleen Takk, Pia Kruusamäe, Emma Lobjakas, Lisandra 
Rahkema, Lotte Lomp, Johanna Tšekenjuk, Ketely Alpius, 
Karl-Markus Kärp, Pärtel Põhako, Genert Mander, Rando 
Rahkema, Marius Põld, Rasmus Luist, Ats Laos. Õpetaja abi 
Tiina Laos, õpetajad Eneken Valdmaa, Leili Lilleoja

F
o

to
d

: J
an

a 
V

il
ja

k
, M

ar
gi

t 
O

ja
o

ts
F

o
to

d
: I

n
n

a 
E

rm
el

, M
ar

ia
n

n
 P

ek
sa

r

F
o

to
: E

li
is

e 
L

ep
p

F
o

to
: E

li
is

e 
L

ep
p

F
o

to
d

: L
is

et
 K

u
u

si
k



9L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  1 8  /  J U U N I  2 0 1 9

Lihula Muusika- ja Kunstikool
Kristiina Johanson (viiul), õp Gunnar Grencštein; Eva Maria 
Kastepõld (klaver), õp Anu Kurm; Laura Lepik (trompet), õp 
Mati Põdra; Johannes Lepp (akordion), õp Helgi Vellemäe; 
Tõnis Lepp (trompet), õp Mati Põdra; Hanna Malk (klarnet), 
õp Madis Kari; Birgit Mikkus (löökpillid), õp Mati Põdra; 
Marleen Põld (klaver), õp Anu Kurm; Laura Ulm (viiul), õp 
Gunnar Grencštein; Robico Villers (akordion), õp Helgi Vel-
lemäe

Lõpe Kool
Põhikooli lõpetajad

Karmen Pikkmets, Kristjan Jaak Kangur, Renee Koljo, 
Sisandra Põdra, Robin Kalde. Klassijuhataja: Sirje Kaska

Lasteaia lõpetajad

Morris Pikkmets, Armin Kaas, Kreete Liisa Kangur, Markus 
Hindrimä, Armin Allik. Õpetajad: Maire Süvang ja Liivi 
Ojamets. Õpetaja abi: Aale Mihklepp

Varbla Kool
Põhikooli lõpetajad

Marielle Laasma, Remil Paroll, Robert Volt. Klassijuhataja 
Liivi Tõnisson

Lasteaia lõpetajad

Ketlin Põldaru, Airi Peterson, Romet Põldaru. Õpetajad: 

Aime Krüüger, Merike Schär

Virtsu Kool
Põhikooli lõpetajad

Mart Mikiveer, Reno-Remec Kilp, Henri Alpius, Rando Fab-
ritsi, Trinity Õismets, Eerik Pank. Klassijuhataja: Stanislav 
Nemeržitski

Lasteaia lõpetajaid tänavu ei olnud

Metsküla Algkool
Tänavu lõpetajaid ei olnud
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Me ei saa suunata tuult,  
kuid me saame seada purjeid. 
    Dolly Parton

Lääneranna Vallavolikogu ja Lääneranna Vallavalitsus  

õnnitlevad kõiki lõpetajaid, nende õpetajaid ja lapsevanemaid!
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Pärnumaa Omavalitsuste Liit tunnustas tublimaid õpilasi ja 
õpetajaid

P ärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) korraldas 6. juunil 
tänupäeva Pärnumaa tublimatele õpilastele. Lääne- 

ranna vallast oli peole palutud 13 õpilast ja kaks õpetajat.

Varbla Kool
Kateriin Schär on mitmekülgne ja andekas VI klassi 
õpilane. Kui ta midagi käsile võtab, tuleb see tal ka hästi 
välja. Õppetöös on ta kohusetundlik ja teadmishimuline 
ning on kooli esindanud mitmel olümpiaadil. Peale õppi-
mise on ta tegev koolilehe toimetuses ja tegeleb aktiivselt 
õpilasesinduses. Kateriin on ka tubli laululaps.

Kerttu-Kätriin Kepp õpib V klassis. Õppimine läheb tal 
hästi, peamiselt neljadele-viitele. Kõige paremini läheb 
kunstis, kehalises kasvatuses ja tööõpetuses. Kerttu-Kät-
riin on rõõmsameelne, lahke ja sõbralik, ta on tore kooli- 
ja klassikaaslane. Ta osaleb alati aktiivselt kõigil koolis ja 
ka väljaspool kooli toimuvatel üritustel. Ta kuulub Varbla 
kooli õpilasesindusse.

Õpetaja Kersti Rohtväli on kooli muusikaõpetaja. Kerstita 
ei toimu koolis ühtegi kontserti ega pidu. Kooli kontserdid 
üllatavad alati erinäolisusega. Vaatamata kooli väiksusele 
suudab Kersti pidudel esinema panna praktiliselt kogu 
kooli. Kersti juhendab Varblas ka täiskasvanute lauluringe. 
Nii et muusika ongi üks Kersti elu oluline osa.

Lihula Gümnaasium
Lii Urb õpib X klassis igapäevaselt ainult viitele. Õpib kohe 
nii hästi, et sel õppeaastal on ta maakondlikel olümpiaadidel 
saavutanud eesti keeles, keemias, matemaatikas ja füüsikas 
I koha, geograafias ja bioloogias III koha. Lisaks õppimisele 
on ta võidukas mälumängus nii maakondlikul Varial kui 
kooliturniiril Mälugigant. Lii kuulub nii Lääneranna valla 
noortevolikogusse kui ka Lihula kooli õpilasesindusse, kor-
raldades seal noortele erinevaid üritusi.

Silver Nikkel on Pärnumaa parimate vastuvõtul teist 
korda, sest endiselt on ta tubli õppur, kes osaleb pea kõigil 
ainevõistlustel. Tänavu on tema parimad saavutused I 
kohad füüsikas, bioloogias, keemias ja geograafias. Vaba-
riiklikel olümpiaadidel on ta osalenud loodusteadustes, 
füüsikas, viimati geograafias, kus saavutas III järgu diplomi. 
Silver on tubli noorkotkas ning mängib Kaitseliidu Lääne 
maleva orkestris.

Liisa Raavel on abiturient, kes igapäevaselt õpib ainult 
viitele, kuid õppimise kõrvalt jõuab Hunt Kriimsilmana 
tegeleda paljude erinevate tegevustega. Kooli õpilasesin-
dusse on ta kuulunud neli aastat. Häid saavutusi on Liisal 
nii olümpiaadidelt kui ka ainevõistlustelt. 2018. aasta lõpul 
jõudis ta vabariikliku konkursi Hea Eeskuju finalistide 
hulka, järgmisel Lahedal Koolipäeval on ta juba konkursi 
projektijuht. Liisa on Lääneranna valla noorte eestvedaja, 
olles valla mitme noorte ühisürituse korraldaja, samuti 
algatas ta kohaliku noortevolikogu kokkukutsumise. Aja-
kirjanduses laia kajastust leidnud heategevusballil oli ta 
üks peakorraldajatest.

Õpetaja Pilvi Kase on Lihula Gümnaasiumi rahvatantsu- 
õpetaja. Mõne aastaga on ta tantsima pannud kogu kooli. 
2017. aasta noorte tantsupeol osales ta 4 rühmaga, täna-
vusele eriti tiheda konkurentsiga juubelipeole pääses 
Lääneranna vallast ainsana Pilvi juhendatud 7. klassi tant-
surühm. Tänavu tegutseb koolis 7 tantsurühma. Kõikide 
rühmade uhked rahvariided on samuti Pilvi kätetöö. Juba 

kaks aastat on ta veebruarikuus korraldanud koos spordi- 
õpetajaga ülekoolilise talvise tantsupeo, mil kooli hoovis 
tantsib kogu koolipere 1.–12. klassini, kõik õpilased uhketes 
rahvariietes. Lihula kooli üks nägudest on Pilvi rahvatantsu 
nägu.

Koonga Kool
Seitsmendik Jane Burk on tubli, hoolas ja kohusetundlik 
õpilane. Ta on esindanud kooli erinevatel olümpiaadidel 
ja viktoriinidel. Ta on aktiivne noorteühing Eesti 4H liige. 
Vabal ajal meeldib talle tegeleda fotograafiaga ja ta osaleb 
ka fotograafia huviringi tegevuses. Jane on meeldiv, sõbra-
lik ja abivalmis klassikaaslane.

Kaisa Mitt on eeskujulik ja alati väga heade õpitulemustega 
VII klassi õpilane. Ta laulab kooli tüdrukute ansamblis ja 
kuulub maakonna 4H laulukoori koosseisu, mis ka suvel 
laulupeole läheb. Kaisa on alati valmis esindama kooli eri-
nevatel võistlustel ja viktoriinidel. Ka koolis toimuvatel üri-
tustel on ta aktiivne kaasalööja ja abiks organiseerimisel. Ta 
on aktiivne, sõbralik ja rõõmsameelne klassikaaslane.

Lõpe Kool
Üheksandik Kristjan Jaak Kangur on kohusetundlik, 
töökas ja motiveeritud headele tulemustele. Ta on esin-
danud kooli erinevatel olümpiaadidel, viktoriinidel ja võist-
lustel. Kristjan Jaagul on lai silmaring, kuna talle meeldib 
väga lugeda. Eriti huvitab teda ajalugu. Vabal ajal  tege-
leb spordi ja muusikaõpingutega. Sel õppeaastal saavutas 
vene keele luulepäeval maakonnas III koha. Ta on aktiivne 
Noorteühing Eesti 4H liige ja on osalenud Lääneranna valla 
noortevolikogu töös. Osales projektis Change Makers Aca- 
demy 2019 ning rahvusvahelises maanoorte vahetuspro-
grammis.

IX klassi neiul Karmen Pikkmetsal on väga head tulemused 
õppetöös ja ta on kooli esindanud erinevatel olümpiaadidel, 
viktoriinidel ja võistlustel. On avatud kõigele uuele ning 
üritustel aktiivne kaasalööja. Karmen on mitmete pro-
jektide algataja oma vallas, koolis ja ka kodukülas. Ta on 
aktiivne tegutseja Noorteühing 4H-s, juhib juba neli aastat 
presidendina oma kooli klubi, on Pärnu maakonna noorte-
juhatuse esimees ning üle-eestilise noorteaktiivi president. 
Juhib  Lääneranna valla noortevolikogu tööd ning on vali-
tud kaasõpilasi esindama Lõpe Kooli hoolekogusse. Karmen 
valiti MTÜ Pärnumaa Kodukandi poolt oma aktiivse töö 
eest kogukonnas ja Eestis  aasta maanooreks. Karmenile 
omistati ka Hea Eeskuju 2018 finalisti tiitel.

Kõmsi Lasteaed-Algkool
Kai Urb on tegus V klassi õpilane. Ta osales hästi mate-
maatika, arvutiõpetuse, eesti ja inglise keele olümpiaadil. 
Sel õppeaastal võtsid Kõmsi õpilased osa Lääneranna valla 
koolide ettevõtlusprojektist, kus Kai pakkus välja mitmeid 
huvitavaid ideid ja võimalusi nende teostamiseks. Projekti 
lõpuks valmis Kõmsi Noortekeskuse kööginurga ideeka-
vand. Kai jõuab käia ka Lihula Muusika- ja Kunstikoolis.

Virtsu kool
Eerik Pank on Lääneranna valla üks tituleeritumaid noor-
sportlasi, ja seda lausa kahel erineval spordialal. Rallisõidus 
on ta EAL Rahvaralli karikavõistluse võitja 2018, sellele 
eelnenud, 2017. aastal sai üldarvestuses kolmanda koha. 
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Eeriku teine suur kirg on maadlus, ja selles kuulub ta Eesti 
paremikku: 2018. aastal maadluses kadettide seas Eestis II, 
täiskasvanute meistrivõistlustel V koht ning sumomaad-
luses võistkondlikult lausa Euroopa meister! Ka sel aastal 
jätkab Eerik konkurentide lammutamist – Põhjamaade 
kreeka-rooma maadluse meistrivõistlustelt II koht, ning 
kadettide seas Eesti III.

Mart Mikiveer on tugev matemaatikas – aastast aastasse 
on ta olnud regulaarne olümpiaadidel esineja, Virtsu Kooli 
parimana jäi jagama sel aastal Pärnumaa arvestuses II–IV 
kohta.

Metsküla Algkool
Mirell Rand õpib V klassis. Ta on silmapaistvalt kohuse-
tundlik ning alati valmis pingutama. Väga tihti esindab ta 
oma kooli erinevatel võistlustel. Lisaks tavapärasele koo-
litööle jõuab Mirell ka klaveritundidesse ja kodundusringi 
ning tegeleb orienteerumisega. Koolikaaslastega suheldes 
on Mirell abivalmis, tähelepanelik ja toetav.

KULTUUR
Kuidas sünnib Mihkli laat?
Maarja Pikkmets 
Mihkli laada korraldusmeeskonna liige

L aupäeval, 20. juulil toimub XXXI korda Mihkli laat – 
laat tema kõige õigemas tähenduses, kus kauplejatele 

lisaks lahutavad ostjate meeli muusika, tants ja jõukat-
sumine. Üks päev keset suve, mil Lääneranna valda vaik-
sesse Mihkli külla tuleb kokku tuhandeid ja tuhandeid 
inimesi.

Külastajale on see üks tore ja hästi veedetud päev, korral-
dajatele on see üks tore ja toimekalt veedetud aasta. Selleks, 
et see iga-aastane sündmus ikka ja jälle korduks, 
teeb aastaringselt ettevalmistusi ligi 10 ini- 
mest, laadapäeva lähenedes lisandub veel 
paarkümmend usinat asjalist, kes anna-
vad oma panuse parklas, platsil, pileteid 
müües ja koristades. Need inimesed on 
asendamatud ja oluline osa meeskon-
nast! Juba mitmendat aastat aitavad 
laadaplatsi ette valmistada maleva 
noored.

Pikki aastaid oli põhituumik sama, 
kuid hiljutistel aastatel on lisandunud 
värsket verd, kes nüüd oma panuse 
annavad. Kuigi igaühel on omad üle-
sanded, valmistatakse päev ette üheskoos 
– aidatakse ületada takistusi ning leida lahen-
dusi. Mihkli laada ettevalmistustega alustatakse 
juba sügisel, kui toimub esimene koosolek, kus jagatakse 
ülesanded ja arutatakse, mida uuel aastal veel paremini 

teha. Juba siis mõeldakse läbi, keda kutsuda õhtusele sim-
manile peaesinejaks, keda kirikukontserti andma, mida 
huvitavat võiks pakkuda lastele ning kes võiks olla päeva-
juhiks. Alati ei leita vastuseid kohe ning üksmeelselt, kuid 
lõpuks ei jää ükski küsimus vastuseta.

Käesoleval aastal tutvustab programmi ja kauplejaid alati 
muhe Marko Matvei, kes on tuntud rahvaansamblist Väli-
harf. Traditsioonid jätkuvad ning selgi aastal toimub päeval 

Mihkli kirikus kontsert, kus sel korral panevad 
seinad helisema imelise häälega Maarja Sukles 

ja kitarrist Anna Regina Kalk. Maarja 
Sukles on laulnud nimirolli Valge Daami 

etendustel. Päeva jooksul keeruta-
vad jalga ning seelikuid Lääneranna 
tublid rahvatantsijad ning lustakad 
noormehed Aruväljalt, pilli puhuvad 
laadalistele juba tuttavad mehed Pär-
nu-Jaagupist. Toimub ka vanade veo-
kate suur väljanäitus ja laadale jõuab 

Lada Ride. Õhtusel simmanil tõmbab 
peo käima alati kaasahaarav ja meele-

olukas Svjata Vatra ning vapramatele 
pidulistele mängib muusikat DJ Marek 

Roomets.

Mihkli laat on üks suuremaid Eestis ja kes kord juba 
tee on sinna leidnud, tuleb ikka tagasi. Kohtume kõikide 
ammuste ja uute sõpradega 20. juulil Mihklis.

Foto: Haide Rannakivi
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Lääneranna valla kultuurikava
Juuli

7.07 kell 11.00 Oidrema külakeskuses õpituba “Euro- 
aluste uus elu”. Mida ja kuidas teha euroalustest? Prak-
tilist töötuba juhendab Kristo Kuuse. Vajalik eelnev 
registreerimine. Lisainfo Facebooki-lehelt Keskkon-
nasõbralik kodanik.

7.07 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
armulauata jumalateenistus

12.07–14.07 nädalalõpp Varblas

 » 12.07 kell 20.00 Matsi vanas paadikuuris mängib tant-
suks ansambel Vanaviisi. Söök-jook Kelmar Cateringilt. 
Pääse simmanile 8 € (arveldame sularahas)

 » 13.07 ootab külalisi 10 kodukohvikut. Rahvamajaesisel 
platsil kell 14.00 lasteetendus “Metsaseiklus”. Väikeses 
saalis kell 12.00–15.00 avatud nukunäitus Nele Koppeli 
erakogust. Varbla Kooli staadionil avatud Politsei- ja 
Piirivalveameti telgis on fookuses turvaline liiklemine. 
Kohal on Kaitseliidu Pärnumaa malev relvanäitusega

 » 14.07 algusega kell 10.00 Varbla muuseumi õuel 
käsitöö- ja omatoodangulaat

12.07–14.07 XI  rahvusvaheline klassikalise muusika 
festival Lihula Muusikapäevad

 » 12.07 kell 21.00 Lihula mõisa saalis fotonäituse avamine

 » 12.07 kell 22.00 Lihula mõisa saalis öökontsert. Esine-
vad Elizabeth Paavel ja Teet Järvi

 » 13.07 kell 17.00 Lihula kunstide maja saalis (Tallinna 
mnt 25) Mari Järvi 60. juubelikontsert

 » 13.07 kell 22.00 Lihula Eliisabeti kirikus öökontsert, 
esinevad Risto Joost, Villu Vihermäe, Saale Fischer

 » 14.07 kell 15.00 Lihula kunstide maja saalis kontsert 
“Kaks sonaati”, esinevad Miina, Marius ja Mihkel Järvi

 » 14.07 kell 19.00 Lihula Eliisabeti kirikus festivali lõpp- 
kontsert, esinevad Maarika, Miina, Martin, Andrus, 
Madis, Teet ja Marius Järvi ning Signe Sõmer, Urmas 
Vulp ja Regina Udod

 » Lisainfo www.lihulamuusikapaevad.ee

13.07 kell 10.00 Virtsu pargis merepäev. Tegevusi nii 
lastele kui ka täiskasvanutele. Õhtul astuvad lavale 
ansambel Kapriiz ja DJ Cozzo

13.07 kell 10.30 Lääneranna valla esimene maantee-
jooks. Kell 10.45 stardivad 5-kilomeetrisel distantsil 
noored vanuseni U16, kell 11.00 stardivad 10-kilomeet-
rilisele täiskasvanud. Rajad kulgevad Virtsu alevis ja 
selle lähiümbruses. Start ja finiš Virtsu Kooli ees. Üri-
tuse korraldab Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi koostöös 
Lääneranna Vallavalitsusega. Lisainfo: Jaanus Getreu 
523 0131 või jaanus.getreu@mail.ee

13.07 kell 19.00 Jaani talus, Kidise külas “Tiigimuusika”. 
Ainulaadsel Kidise tiigimuusikal kohtub maailma 
parim seltskond. Kui esimesel korral austas meid Tõnis 
Mägi ja teisel Ivo Linna, siis seekord randub Kidise tiigil 
maailmamerede vallutaja Marko Matvere (kell 20.00). 

Vabalaval astuvad kell 19.00 üles Berit Potman (Ülejõe 
Ööbiku grand prix 2018) ja teised. Piletid müügil Pileti-
levis

19.07 kell 18.00 Mihkli Miikaeli kirikus Pärnu orelifes-
tivali raames kontserdikava viiuli ja oreliga “Legendid 
pühakojas”

20.07 kell 9.00 Mihkli laat. Laat pakub nii kultuuripro-
grammi kui ka rahvasporti. Unustatud ei ole ka lapsed. 
Oma toodangut näitama ja kauplema tullakse üle Eesti. 
Eriliseks muudab Mihkli laada ehtne külalaada õhk-
kond, kes käinud on, tuleb aina tagasi!

21.07 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
armulauaga jumalateenistus

22.07 kell 11.00 Lihula kultuurimajas doonoripäev

22.07 kell 19.00 Lihula kõlakojas Komöödiateater nal-
jakavaga “Igaühel neli nägu”. Pilet 16 / 14 €. Piletid saa-
daval Piletilevis, Piletimaailmas ja kohapeal

27.07 kell 10.00 Lihula kohvikutepäev. Neljandat 
aastat järjest avavad külalistele oma uksed Lihula linna 
ja selle piirkonna kohvikud. Seekord üllatatakse külalisi 
erinevate teemakohvikutega: mustlaslaager, linnuvaat-
lus jpm huvitavat. Jälgi infot Facebookis www.face-
book.com/lihulakohvikutepaev

27.07 Paadrema 28. kodukandipäev:

 » Kell 10.00 Paadrema Püha Kolmainu Kirikus jumalik 
liturgia

 » Kell 12.00 Paadrema kalmistul lahkunute mälestamine

 » Kell 17.00–19.30 avatud külakeskus. Näitused külakes- 
kuses: fuajees fotonäitus 2018. aasta kodukandipäevast 
ja külaseltsi tegemistest, saalis külaseltsi käsitööd ning 
näitus “Õed ja nende tütred” sarjast “Talendid korraks 
koju” kuues tulemine

 » Kell 20.00 Paadrema rahvamajas pidu. Esinevad tantsu-
grupp Härmalõng ja vokaalansambel Nõianeitsid, tant-
suks mängib ansambel Prominent

August

2.08 kell 19.00 Mihkli Miikaeli kirikus Tallinna XXXIII 
Rahvusvahelise Orelifestivali kontsert. Peaesineja 
David Briggs (orel) Inglismaa/USA, kaastegev Priit 
Aimla (trompet). Kavas: Buxtehude, Bach, Purcell jt

3.–10.08 Lihula kultuuri- ja spordipäevad

 » 3.08 kell 11.00 Lihula staadionil kuulitõukevõistlus 
“Aleksander Kreek 105” 

 » 4.08 kell 11.00 Lihula Muusika- ja Kunstikooli tagusel 
muruplatsil Lõuna-Läänemaa noorte III kõrgushüppe- 
gala

 » 7.08 kell 18.00 Lihula Kultuurimajas animafilm “Lelu 
lugu 4”. Pilet 3 €

 » 7.08 kell 20.00 Lihula Kultuurimajas film “Kiired ja 
vihased: Hobbs ja Shaw”. Pilet 5 €
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Kultuurikavas võib toimuda muudatusi. Täpsem info: ajaleht.laaneranna.ee/kultuurikava

 » 8.08 kell 16.30 ajakirja Pööning ringkäik Lihulas koos 
Heiki Pärdiga. Osalustasu 25 €, eelregistreerimine 6. 
augustini e-posti aadressil: toimetus@ajakiripooning.ee

 » 8.08 kell 17.00 Lihula 800 kivi juures sünnipäevatordi 
söömine

 » 9.08 kell 17.30 Lihula staadionil Läänemaa meistrivõist-
lused naiste jalgpallis

 » 9.08 kell 18.00 autode orienteerumine

 » 9.08 kell 22.00 Lihula Kultuurimaja taga “Päikeseloo-
jangu kontsert” Jaan Pehkiga. Pilet 5 €, avatud baar

 » 10.08 kell 9.00–14.00 Lihula Mõisamäel laat. Esineb 
Suupilliklubi Piccolo kvintett 

 » 10.08 kell 20.00 Simman, esineb ansambel Sleep- 
walkers. Pilet 5 €, avatud söögi- ja joogikohad

4.08 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
armulauata jumalateenistus

5.–9.08 Salevere Salumäe loovkojas retriit Matsalus 
“Liikumise ja vaikuse kunst”. Juhendavad Mikk Tamme 
(meditatsioon) ja Hsuan-Hsiu Hung (qi-gong). Nelja ja 
poole päeva jooksul toimuvad qi-gong’i ja meditatsioo- 
ni sessioonid, on aega rahulikult õpitut omaette har-
jutada. Pakume taimetoitu, viimasel õhtul saab sauna 
ning viimasel päeval on huvilistel lisatasu eest võima-
lik minna paadisõidule Kasari jõel. Võimalus nautida 
tõelist vaikust ja aega iseendale, tule kindlasti! Regist- 
reerimiseks kirjuta: johanna@kodade.ee Registreeri- 
misega tasub kiirustada, sest osalejate arv on piiratud

10.-11.08 Lihula mõisas IX Lihula Lillkirja Festival

 » 10.08 kell 10.00–11.30 Lihula lilltikandi töötuba

 » 11.08 kell 11.00 pidulik avamine, milliele järgneb semi- 
nar, võistutikkimine, töötuba ja tantsuansambli Lei- 
garid esinemine.

 » Rohkem infot www.lihulalilltikand.ee

14.08 kell 19.00 Salevere Salumäe loovkojas Kärt To- 
minga kvarteti suvine ringsõit “Õuelt õuele”. Esinevad 
Külli-Katri Esken (klaver), Raimond Mägi (basskitarr ja 
kontrabass), Elvis Jakobson (trummid) ja Kärt Tomingas 
(laul). Pilet kohapeal enne algust 10/7 €

17.08 kell 16.00 Kõmsi rahvamajas konkurss-festi-
val Annetekoda 2019. Kutsume osalema kõiki Eesti-
maa elanikke sõltumata vanusest esitlema oma andeid 
ükskõik millisel erialal. Eelvoorud on avatud publi-
kule. Lõppesitlus septembris Tallinnas. Esimesed viis 
žürii välja valitut saavad rahalise auhinna. Annetekoja 
patroon on Eestimaa supertäht Anne Veski

15.08 kell 19.00 Oidrema Külakeskuses filmiõhtu 
“Kuidas mina mõjutan keskkonda?”. Tasuta. Lisainfo 
Facebooki-lehelt Keskkonnasõbralik kodanik

18.08 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
armulauaga jumalateenistus

19.08 kell 19.00 Matsi sadama paadikuuris suvine 
simman Kukerpillidega, kaasa teeb kohalik Kõrtsi kol-
hoosi estraadiorkester METSIK LÄÄS, keda on helli-
tavalt kutsutud vaese mehe Kukerpillideks. Piletit hin-
naga 10 € saab osta kohapeal. Lapsed kuni 14 a tasuta

Hea kultuuri- ja spordiürituse 
korraldaja!

Kui ka Sina soovid, et info Sinu korralda- 
tava koolituse, kontserdi, võistluse, laada, 
külapäeva, näituse avamise või mõne muu 
vahva ürituse kohta jõuaks tuhandete meie 
valla elanikeni, lisa teave aegsasti veebi- 

lehele www.kultuurikava.ee.

Laulu- ja tantsupeo tuli jõudis Lääneranna valda

P ühapäeval, 9. juunil startisid Lihula kultuurimajast 
Vana-Vigala poole Lääneranna valla esindajad, et 

võtta seal üheskoos vastu laulu- ja tantsupeo tuli ning 
tuua see Raplamaalt Pärnumaale.

Esimene peatus toimus Lääneranna vallas Lihulas, mõisa 
juures, kuhu tuli jõudis mõni minut peale 11.00. Tuld tervi-
tasid kõik Lääneranna valla tantsurühmad. Üheskoos tant- 

siti spetsiaalselt selleks peoks Mari-Liis Pruuli lavastatud 
tantsu, misjärel liikus tuli käest kätte edasi mõisamäeni, 
saateks laulud Lihula naiskoorilt Leelo ja segaansamblilt Ei 
Või Olla. Laulu- ja tantsupeo tulega süüdati suur lõke ning 
naisrühmad esitasid kauni tantsu, misjärel liikus pidu lau-
lulava juurde. Tantsuplatsil keerutasid jalga tantsurühmad, 
laval esinesid koorid ja ansamblid – peeti Lääneranna valla 
teist “Oma pidu”. F

o
to

d
: O

le
v

 M
ih

k
el

m
aa



14 L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  1 8   /  J U U N I  2 0 1 9

“A
m

ps
u 

tee
l 

m
öö

da
 V

ar
bla

t”  
O

O
TA

V
A

D
 T

E
ID

 1
3.

–1
4

. J
U

U
LI

L:

1. 
Ka

hv
atu

 kõ
rts

i k
od

uk
oh

vik
P

aa
ts

al
u 

kü
la

, K
ah

va
tu

 k
õ

rt
si

 t
al

u
13

.j
uu

lil
 k

l 1
0

–1
8

14
.j

uu
lil

 k
l 1

0
–1

8
P

ak
um

e 
so

o
la

st
 ja

 m
ag

us
at

 n
ii 

K
ah

va
tu

 k
õ

rt
si

kö
ö

g
is

t 
ku

i k
a 

üm
b

er
ka

ud
se

te
st

 t
al

ud
es

t.
 T

ul
e 

ja
 jo

o
o

m
a 

ho
m

m
ik

uk
o

hv
, v

õ
ta

 lõ
un

an
e 

ke
ha

ki
nn

it
us

 v
õ

i
õ

ht
un

e 
am

p
s 

m
ei

l! 
La

p
si

 o
o

ta
va

d
 li

iv
ak

as
t,

 k
iig

ed
 ja

m
än

g
un

ur
k.

 K
aa

sa
 s

aa
b

 o
st

a 
ta

lu
ka

up
a 

ja
 k

äs
it

ö
ö

d
ni

i m
ei

lt
 k

ui
 m

ei
e 

na
ab

ri
te

lt
. T

ee
m

e 
tu

tv
us

t 
ai

as
, a

ia
ta

g
a 

ja
 k

as
vu

ho
o

ne
te

s 
ka

sv
av

at
e 

ta
im

ed
eg

a.

2.
Uk

ua
ru

 te
rr

as
sik

oh
vik

M
er

eä
är

se
 k

ül
a,

 V
an

a-
U

rg
et

i t
al

u
13

.j
uu

lil
 k

l 1
1–

15
M

en
üü

s 
o

n 
su

p
i-

 ja
 p

an
nk

o
o

g
ib

uf
ee

,
er

in
ev

ad
 e

in
ev

õ
ile

iv
ad

, t
as

si
ko

o
g

id
 n

in
g

te
is

ed
 s

o
o

la
se

d
 ja

 m
ag

us
ad

 a
m

p
su

d
.

Li
sa

ks
 e

ri
ne

va
d

 a
lk

o
ho

liv
ab

ad
 k

o
kt

ei
lid

.

3.
Po

pi
 ko

hv
ik

R
an

na
kü

la
, L

aa
sm

a 
ta

lu
13

.j
uu

lil
 k

l 1
2–

17
K

ül
al

is
i o

o
ta

va
d

 m
ag

us
ad

 ja
 s

o
o

la
se

d
 k

üp
se

ti
se

d
.

N
o

st
al

g
ili

ne
 k

ar
tu

lis
al

at
 ja

 v
ür

ts
ik

ad
 k

an
at

iiv
ad

.
H

üp
er

-s
up

er
 m

ai
ts

va
d

 a
lk

o
ho

liv
ab

ad
 k

o
kt

ei
lid

!
V

äi
ke

se
d

 ü
lla

tu
se

d
 ja

 v
ah

va
 p

ill
im

ee
s!

4.
 L

as
tek

oh
vik

V
ar

b
la

 k
ül

a,
 r

ah
va

m
aj

a 
es

in
e 

p
la

ts
13

. j
uu

li 
kl

 1
3–

15
M

en
üü

s 
o

n 
va

hv
lid

, s
m

uu
ti

d
, e

ri
ne

va
d

 k
o

o
g

id
.

K
el

l 1
4

 la
st

ee
te

nd
us

 „
M

et
sa

se
ik

lu
s“

.

5.
Kiv

isi
lla

 ko
hv

ik
S

au
le

p
i k

ül
a,

 K
iv

is
ill

a 
ta

lu

 

13
. j

uu
lil

 k
l 1

3–
18

K
o

d
us

ed
 s

uu
p

is
te

d
 ja

 k
üp

se
ti

se
d

, k
o

d
ul

ei
b

ja
 -

jä
ät

is
. L

as
te

l v
õ

im
al

ik
 m

än
g

id
a 

m
än

g
um

aj
as

 
ja

 li
iv

ak
as

ti
s,

 k
iik

ud
a 

võ
i l

iu
g

u 
la

st
a.

 
Lä

he
d

al
as

uv
as

t 
S

au
le

p
i l

in
nu

to
rn

is
t 

sa
ab

 
im

et
le

d
a 

ka
un

is
t 

m
er

ev
aa

d
et

.

6.
 G

ale
rii

 gr
ill

-k
od

uk
oh

vik
A

ru
kü

la
, K

o
id

u 
ta

lu
13

. j
uu

lil
 k

l 1
1–

16
M

o
o

st
uu

d
io

 m
aa

lin
äi

tu
s.

K
o

id
u 

ta
lu

 e
ks

kl
us

iiv
se

d
 m

ai
ts

ee
la

m
us

ed
. 

M
eh

is
ed

 a
m

p
su

d
 ja

 n
ai

se
lik

ud
 n

äk
it

se
m

is
ed

.

7.
Su

ur
e k

ivi
 ra

nn
ar

est
or

an
R

an
na

kü
la

, K
ad

ak
a 

ki
nn

is
tu

13
.j

uu
lil

 p
äe

va
re

st
o

ra
n 

kl
 1

2–
17

, õ
ht

ur
es

to
ra

n
(a

in
ul

t 
b

ro
ne

er
im

is
eg

a!
) 

kl
 1

9
–2

4
Te

g
em

is
t 

o
n 

la
ua

te
en

in
d

us
eg

a 
eh

ts
a 

p
o

p
-

up
 r

es
to

ra
ni

g
a,

 k
us

 p
ak

ut
ak

se
 k

ül
m

i j
a 

so
o

je
 

ee
lr

o
o

g
i, 

p
ea

ro
o

g
i n

in
g

 d
es

se
rt

e 
ja

 k
o

o
ke

.
Jo

o
g

ik
s 

(v
aa

d
i)

õ
lu

, e
ht

ne
 s

iid
er

, v
ei

ni
d

 n
in

g
p

ee
ne

m
ad

 n
ap

su
d

. K
äs

it
ö

ö
lim

o
na

ad
id

, m
ah

l,
ko

hv
 ja

 t
ee

. T
au

st
ak

s 
er

in
ev

at
e 

ra
hv

as
te

m
ee

le
o

lu
m

uu
si

ka
. Õ

ht
ur

es
to

ra
ni

s 
to

im
ub

tu
nn

us
ta

tu
d

 p
ea

ko
ka

 P
ek

ka
-P

aa
vo

 K
es

kü
la

 p
o

o
lt

ju
st

 s
el

le
ks

 õ
ht

uk
s 

ko
kk

u 
p

an
d

ud
 5

-k
äi

g
ul

in
e

fi
xe

d
-p

ri
ce

 õ
ht

us
ö

ö
k 

ko
o

s 
p

ro
fe

ss
io

na
al

se
te

en
in

d
us

e 
ni

ng
 e

la
va

 m
uu

si
ka

g
a.

 B
ro

ne
er

im
in

e
te

l 5
6

29
 17

0
1 

võ
i p

ek
ka

@
ro

he
lin

ea
it

.e
e.

8.
Tu

ul
elo

he
 T

eem
aja

M
er

eä
är

se
 k

ül
a,

 U
ue

to
a 

ta
lu

13
.j

uu
lil

 k
l 1

1–
18

Tu
ul

el
o

he
 T

ee
m

aj
a 

o
o

ta
b

 r
än

d
aj

ai
d

 
lä

he
d

al
t 

ja
 k

au
g

el
t,

 k
el

 ig
at

su
s 

ka
un

il 
m

er
er

an
na

l
ja

lg
u 

p
uh

at
a 

ja
 t

uu
le

lo
he

t 
le

nn
ut

ad
a.

 Ih
ut

o
id

uk
s

p
ak

um
e 

tu
ul

et
as

ku
id

 ja
 t

uu
le

su
p

p
i, 

ko
d

ul
ei

b
a

ja
 k

ilu
, p

la
ad

ip
ir

uk
at

 ja
 P

av
lo

va
t.

 V
ai

m
ut

o
id

uk
s

tu
tv

us
ta

m
e 

vä
eg

a 
ra

am
at

ui
d

, k
ee

le
ka

st
ek

s
kõ

rv
al

e 
ko

hv
i, 

te
ed

 ja
 k

o
d

us
ei

d
 li

m
o

na
ad

e.

9.
Öö

klu
bi 

Ka
ld

a
H

el
m

kü
la

, K
al

d
a 

ta
lu

 
13

.j
uu

lil
 a

la
te

s 
kl

 2
1

19
8

0
.–

19
9

0
. a

as
ta

te
 k

lu
b

is
ti

ili
s

su
up

is
te

d
, n

ap
si

d
 ja

 k
o

ks
id

.
Ö

ö
kl

ub
is

 8
0

-9
0

nd
at

e 
vi

d
eo

d
is

ko
.

10
.F

ril
uf

tsc
af

e “
Pa

rik
a“

M
er

eä
är

se
 k

ül
a,

 P
ar

ik
a 

ta
lu

 
 

 

13
. j

uu
lil

 k
l 1

2–
16

M
en

üü
s 

o
n 

ra
b

ar
b

er
i-

 ja
 õ

un
ak

o
o

k,
 

K
ar

ls
so

ni
 li

ha
p

al
lid

, k
o

d
ul

ei
b

, t
ee

 
ja

 k
o

hv
 n

in
g

 k
o

d
un

e 
ra

b
ar

b
er

iv
ei

n.
 

M
ee

le
o

lu
 lo

o
b

 R
o

o
ts

i a
ns

am
b

li
A

B
B

A
 p

la
ad

im
uu

si
ka

.

W

‡

R

+

,2
M0

*
!

7

&
3

{

` 9

<

Q

:
Z

1 2

4
R

an
na

kü
la

3
A

ru
kü

la

5

6

7
9

H
el

m
kü

la

10 8



15L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  1 8  /  J U U N I  2 0 1 9

Rahvusvaheline klassikalise muusika festival  
Lihula Muusikapäevad toimub juba 11. korda

R ahvusvaheline klassikalise muusika festival Lihula 
Muusikapäevad toimub tänavu 11. korda. 2009. 

aastal alguse saanud mitmepäevane kontserdisari, mille 
korraldajaks on perekond Järvi noored muusikud, toimub 
tänavu 12.–14. juulil.

Aastate jooksul on festivali korraldajad Miina ja Mihkel 
Järvi toonud Lihulasse nii rahvusvaheliselt tunnustatud 
muusikuid ja kunstnikke kui ka Eesti silmapaistvamaid 
interpreete. Üheteistkümnendal festivalil toimub kokku 
5 kontserti ning lisaks sellele avatakse fotonäitus “Aeg, 
koht, valgus, LIHULA”. Näitusel osaleb kümme tippfo-
tograafi, neist üheksa Soomest ja üks Prantsusmaalt. Näitus 
on avatud Lihula mõisas 21. juulini. Festivali korraldajate 
ja muusikute eesmärk on lisaks suurepärase muusika esi-
tamisele sisustada muusika kaudu unustamatuid ühiseid 
hetki publiku ja muusikute vahel. 

XI festival avatakse kahe üritusega Lihula mõisas. Kõigil 
fotograafiahuvilistel on ainulaadne võimalus osaleda tipp- 
fotograafide Pentti Sammallahti, Kristoffer Albrechti, 
Taneli Eskola, Jaakko Heikkilä, Matti Saanio, Myr Muratet’, 
Hannele Rantala, Ritva Kovalaineni, Antti Ylöneni,  Leena 
Saraste näituse avamisel 12. juulil kell 21.00, millele järgneb 
kontsert, kus kantakse ette teoseid harfile, tšellole ja sopra-
nile. Harfil esineb Vuokko Ahtila Soomest ning Eestist tšel-
lol Teet Järvi ning solistina Elizabeth Paavel (sopran). 

Festivali teisel päeval, laupäeval 13. juulil toimub Lihula 
kunstide maja saalis pianist Mari Järvi 60. juubeli kont-

sert, kus esineb Mari Järvi perekonnaga. Sama päeva õhtul 
esineb Lihula Eliisabeti kirikus dirigent ja kontratenor ning 
hiljuti aasta muusiku preemia pälvinud Risto Joost koos 
ansambli Froridantega koosseisus Villu Vihermäe (gamba 
ja tšello) ja Saale Fischer (klavessiin). 

Pühapäev, 14. juuli algab kontserdiga “Kaks sonaati” Lihula 
kunstide majas. Lavale astub üks festivali peakorraldaja- 
test, pianist Mihkel Järvi koos õe Miina Järvi (viiul) ja 
venna Marius Järviga (tšello). 

Festivali pidulik lõppkontsert toimub Lihula Eliisabeti kiri-
kus kell 19.00. Esinevad Maarika Järvi (flööt), Signe Sõmer 
(klarnet), Urmas Vulp (viiul) Miina Järvi (viiul), Martin Järvi 
(viiul), Madis Järvi (vioola), Andrus Järvi (vioola), Marius 
Järvi (tšello), Teet Järvi (tšello), Regina Udod (kontrabass). 
Kavas on muuhulgas haruldane J. Sibeliuse muusika sep-
tetile ja keelpillitriole. 

Miina ja Mihkel Järvi on Lihulas kontserte korraldanud ka 
enne 2009. aastat ning seda eeskätt tugeva seose tõttu siinse 
kohaga. Nimelt on nende emapoolne vanaema pärit Lihu-
last ning vanaisa Vatlast. “Lihula on hästi ilus ja sümpaatne 
linnake, kus väikesel alal niivõrd rikkalik kontsertpaikade 
valik,” ütlesid festivali peakorraldajad Miina ja Mihkel 
Järvi, lisades, et tänu südamlikele ja lahketele inimestele, 
kes festivali juures kaasa aitavad, on siia tulemine iga kord 
nagu koju jõudmine. “Meil on hea meel jagada neid muusi-
kalisi hetki, mida iseenda jaoks väärtuslikeks peame, ka 
Lihula kontsertide külastajatega.”

Ridasel peeti Lääneranna mudilaste laulumängupäeva

E smaspäeval, 3. juunil kogunes Ridase vabaõhuplat-
sile ligi paarsada last koos vanematega, et üheskoos 

nautida järjekorras kolmandat Lääneranna valla laste- 
aedade laulumängupäeva.

Vahval peol osalesid Lõpe, Koonga, Varbla, Virtsu ja Kõmsi 
koolide lasteaiarühmad ning viis Lihula Lasteaia rühma 
– kokku ligi 130 mudilast. Peo kava oli mitmekülgne ja 
vaheldusrikas, sest iga lasteaed valmistas ette paar oma 
laulumängu ning neile lisaks esinesid meie valla mudilased 
ka ühiste laulumängudega. Lavale astusid pisikesed solistid 
ning pillisaate tegid ka õpetajad. Kõlasid meile tuttavad lau-
luviisid nagu “Kui sul tuju hea” ja “Mul on üks tore tädi”, 
mille järgi said kõik soovijad ka kaasa laulda ja tantsida.

Õigele peole kohaselt algas ka laulumängupäev lõbusa 
rongkäiguga, mis on järelevaadatav Lääneranna valla Face-
booki-lehel.

Järgmisel aastal Virtsus
Lääneranna mudilaste laulumängupäev sai alguse sellest, 
kui Lihula lasteaed 2017. aasta 1. juunil oma lasteaia 45. 
juubelisünnipäeva pidas ja tulevase ühisvalla lasteaiad 
kokku kutsus. Pidu koos Tipi ja Täpiga sai sedavõrd vahva, 
et järgmisel aastal tuli lasteaedade ühispidu korrata.

Taas Lihulas ja Lihula lasteaia korraldatud ühispidu juhtisid 
Mart ja Anu. Ja taas sai üks väga vahva pidu maha peetud. 
Siit sai alguse traditsioon, et juuni alguses tuleb igal aastal 
üks ühine pidu pidada, kuid tore oleks näha ka teiste laste-
aedade kodukohti ja väljakuid. Pidu läks rändama.

Esimeseks peatuspaigaks sai Kõmsi, Ridase vabaõhuplats. 
Kuulduste kohaselt võtab tuleval aastal teatepulga üle 
Virtsu Kooli lasteaiarühm.

Fotod: Mariann Peksar
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1. SUITSVAD RÕÕPAD
Raudtee 10, Lihula / 12.00–18.00

Menüüs: suitsukala

Kalakohvik Suitsvad Rõõpad sündis Lihula kohvikutepäeva 
raames kolm aastat tagasi. Plaan oli pakkuda inimestele 
ahjusooja suitsukala, kuna paljudel puudub selline võimalus. 
Oleme kuulnud, et nii mônedki külastajad tulevad sel päeval 
just meie pärast vanasse heasse Lihulasse. Tulge meile, meil on 
mõnušš!

2. LILLELINE LIHULA
Tallinna mnt. 25, Lihula / 10.00–13.00 
(kui rahvast jagub, siis kauem)

Menüüs: lilledega kaunistatud koogid ja soolased suupisted

Lihula keskel asuv kohvik pakub magusaid ja soolaseid 
suupisteid ning proovida saab tikkimist. Kohviku naiskonna 
moodustavad Lihula Lilltikandi Selts ja Lihula raamatukogu, 
seega on raamatukogu ruumides avatud käsitöönäitus 
“Memme-taadi pärand elab”. Külla on lubanud tulla ka kirjanik 
Heli Künnapas. 

3. JAANI KÕRTSI KOHVIK
Tallinna mnt 8, Lihula / 10.00–18.00

Menüüs: rohkelt värskeid marju ja puuvilju

Sel aastal panevad Jaani kõrtsi hoones seljad kokku Eve kohvik 
ja Pärna kohvik. Menüüsse kuuluvad kindlasti eelmiste aastate 
külastajate suured lemmikud – jäätis, brownie, kiluvõileivad, 
võileivatordid jpm. Sel aastal asume Lihula peatänava ääres, 
kus saab igaüks meelepärast kehakinnitust nautida jahedas 
siseruumis või õues katuse all. Soodsatel tingimustel saab teha 
lõbusõitu vana tuletõrjeautoga.

4. BÜTTNERI HOOVIKOHVIK
Tallinna mnt 9a, Lihula / 19.00–24.00

Menüüs: midagi soolast ja midagi magusat, seltsiks midagi 
haput ja midagi kibedat

Pakume hubast õhkkonda, sinna juurde koduseid hõrgutisi ja 
kõike seda mõnusa muusika saatel.

5. TAPAMAJA GALERII
Tallinna mnt 7, Lihula / 14.00–20.00

Menüüs: vaimutoiduks igasugu kunsti ja ihule turgutuseks 
kohvi 

Tapamaja Galeriis võib teid oodata mitu üllatust, aga nad 
võivad ka tulemata jääda või saabuda koos teiega. Kindlasti on 

kohal kunst, kanad ja kohv. Kohv on hea, kanad on kirjud ja 
kunst võib ilmutada end kas kokakunsti, mustkunsti, muusika 
tegemise kunsti või mõne teise oskuse meisterlikus tasemes. 
Päeva lõpuks läheb pidu järjest paremaks - kell 19 alustab 
esinemist Eesti Ukuleleorkester!

6. VALGE LIILIA
Lihula mõisamägi / 10.00–15.00

Menüüs: värsked, kodumaised ja pisut metsikud maitsed

Kohvik Valge Liilia pakub toitu, mida kaitseliitlased ja 
naiskodukaitsjad ka ise õppustel söövad: värsket, kodumaist ja 
natuke metsikut. Ka janu saab kustutatud igale ilmale 
vastavalt. Kaitseliidule kohaselt on vaatamiseks ja katsumiseks 
väljas meie tehnika, millega saab teha ehk ka sõitu. Kohviku 
töös ja ettevalmistuses osalevad kaitseliitlased, 
naiskodukaitsjad, noorkotkad, kodutütred, Politsei- ja 
Piirivalveamet, Päästeamet ning Hanila Tuletõrje Selts, seega 
leiab meie kohvikus tegevust terve pere.

7. GREENCUBE MAJATEHASE KOHVIK
Valuste tee 7, Lihula / 11.00–16.00

Menüüs: ulukiliha

Sel aastal püüab Greencube’i majatehase kohvik kliente kasvõi 
jooksujalu tarvitamiseks mõeldud taskukohase tänavatoiduga, 
mis võib maitsemeele hellitamiseks pakkuda konkurentsi 
mistahes peenele roale. Meie lettidelt leiab ulukilihaga täidetud 
takod ning rebitud sealihaga miniburgerid. Kindlasti ei puudu 
ka igal eelneval aastal tuntust kogunud krevetid.

8. KUNST MAA-AIAS
Koka talu, Valuste-Sipa tee, Valuste küla / 11.00–14.00

Menüüs: jäätis, vahvlid, tee ja kohv

Avastad kunsti siin ja seal, kui jalutad maa-aias. 
Lastel on võimalus mängida kunstnikku.

9. OIDREMA VEETORN
Veetorni, Oidrema küla / 19.00–23.00

Menüüs: grilljuustuburger, rebitud lambaliha vrapp, tapase 
laevuke, purgimagustoit ja kokteilid

Oidrema veetorni veetlev seltskond võtab külalisi vastu 
romantikaga. Meeleolu loob mahe duett päikeseloojangu ja 
elava muusikaga, tähistaevale taustaks keerutab plaate diskor. 
Kõhtu täidavad kohalike tootjate ja kokkade köögist saabunud 
maitseküllased road ja janu kustutab originaalne joogikaart. 
Oidrema veetorniromantika ootab!

10. KODUPAIGA
Kirbla rahvamaja, Vana tee 11, Kirbla küla / 13.00–18.00

Menüüs: erinevad läätsetoidud, pannkoogid, 
küpsisemagustoit

Kirbla küla on suurepärane paik, kus kohtuda sõpradega ja 
kuhu tulla perega. Miks mitte teha väike jalutuskäik astangul 
ja nautida imelist vaadet ning seejärel juua kohvikus tass 
kohvi ja maitsta kirblakate tehtud hõrgutisi. Suurem osa 
kohvikus pakutavast on valmistatud kodupaigas kasvanud 
toorainest või on meie kodukohas väga armastatud. Kodupaiga 
jahimehed avavad jahitrofeede näituse ning meele teevad 
rõõmsamaks kaks kontserti kell 14.00 ja kell 16.00.

11. KEEMU TALU KÖÖK JA KÄSITÖÖŌLLED
Keemu talu, Alaküla / 13.00–19.00

Menüüs: õllekõrvased palukesed, korralikud supid, toekam 
vegankarri, magusampsud kohviga allaloputamiseks, voolab 
ilmakuulus Põhjala õlu

Sõprade seltskond, kellele meeldib koos süüa teha, avab 
Alakülas ühepäevakohviku. Pakume tummist kehakinnitust, 
meeliülendavat keelekastet ja sulnist oleskelu iidse tamme all 
(#söökjooktšill).

12. MUSTLASLAAGER
Tuudi külaplats, Tuudi küla / 12.00–16.00

Menüüs: mustlasteemalised koogid, loodusest 
inspireeritud joogid

Vana mustlasnaine ennustas, et Lihula kohvikutepäev tuleb sel 
aastal veelgi võimsam kui eelmistel kordadel ja Tuudi esindus 
saab olema eriti äge ja kärts. Sel aastal on Tuudi külaplatsile 
lahti löödud tõeline mustlaslaager, kus külastajad saavad osa 
värvikirevast ja üllatusi täis päevast. Alates kella 13.00 teeb 
tempoka ja särtsaka etteaste fantastiline mustlastantsutrupp 
SOLEADO. 

Valmari pillimängu saatel on lõbusad mängud nii suurtele kui 
väikestele, ei puudu ka vana mustlasnaise ennustused!

13. THE ROYAL OAK
Suur-Tammiku talu, Porgandi tee, 
Matsalu küla / 14.00–20.00

Menüüs: võileivad, koogikesed, küpsised, pirukad, tee, 
limonaad ja Pimms

Teid ootab vabaõhukohvik, mille päikselises aias keset Matsalu 
rahvusparki on võimalik mugavalt istudes teed juua ning 
maitsvaid koogikesi ja võileibu nautida. Tule ja saa osa inglaste 
traditsioonilisest teetseremooniast. Võimalik on tutvuda 
lähemalt ka erinevate taimede ja putukatega, külastades 
fotonäitust.

14. HÄNILASE KOHVIK
Kingu talu, Keemu küla / 12.00–17.00

Menüüs: pelmeenid ja pannkoogid maasikamoosiga

Ei juhtu just sageli, et koduõuel elab hänilane! Võimalik, et 
kohtute selle suurepärase linnuga sel kaunil suvepäeval, 27. 
juulil Keemu külas, Hänilase kohvikus. Harrastusornitoloogide 
hulgas on hänilane populaarne vaatluslind, kuid vaid vähesed 
teavad, et hänilane on ka ablas gurmaan. Pakume külastajatele 
hänilase lemmikroogi – pelmeene hapukoorega, millesse 
perenaine on oma kätega voolinud palju päikest ja armastust, 
pannkooke maasikamoosiga ja loomulikult peale rüüpamiseks 
limpsi.

15. LINNUVAATLUSKOHVIK
Maru talu, Keemu küla / 12.00–17.00

Menüüs: mõnus amps kauaküpsetatud liha, hõrk kreveti- 
varras särtsaka salsaga

Meie kohviku menüüs on mõnus amps kauaküpsetatud liha 
ergutava Saksa kartulisalatiga ja möödunud aasta kohviku 
hittroog, hõrk krevetivarras särtsaka salsaga. Nautlemiseks 
pakume suussulavaid amaretti küpsiseid, mida täiendab tassike 
kanget espressot. Loodushuvilistele on plaanis mõndagi 
teemakohast ja lastele on avatud juhendamisega käsitöötuba.

LIHULA

JUULI

Ko
hv

ik
ut

ep
äe

va
 F

ac
eb

oo
k 

le
ht

: 
w

w
w

.f
ac

eb
oo

k.
co

m
/l

ih
ul

ak
oh

vi
ku

te
pa

ev



17L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  1 8  /  J U U N I  2 0 1 9

1. SUITSVAD RÕÕPAD
Raudtee 10, Lihula / 12.00–18.00

Menüüs: suitsukala

Kalakohvik Suitsvad Rõõpad sündis Lihula kohvikutepäeva 
raames kolm aastat tagasi. Plaan oli pakkuda inimestele 
ahjusooja suitsukala, kuna paljudel puudub selline võimalus. 
Oleme kuulnud, et nii mônedki külastajad tulevad sel päeval 
just meie pärast vanasse heasse Lihulasse. Tulge meile, meil on 
mõnušš!

2. LILLELINE LIHULA
Tallinna mnt. 25, Lihula / 10.00–13.00 
(kui rahvast jagub, siis kauem)

Menüüs: lilledega kaunistatud koogid ja soolased suupisted

Lihula keskel asuv kohvik pakub magusaid ja soolaseid 
suupisteid ning proovida saab tikkimist. Kohviku naiskonna 
moodustavad Lihula Lilltikandi Selts ja Lihula raamatukogu, 
seega on raamatukogu ruumides avatud käsitöönäitus 
“Memme-taadi pärand elab”. Külla on lubanud tulla ka kirjanik 
Heli Künnapas. 

3. JAANI KÕRTSI KOHVIK
Tallinna mnt 8, Lihula / 10.00–18.00

Menüüs: rohkelt värskeid marju ja puuvilju

Sel aastal panevad Jaani kõrtsi hoones seljad kokku Eve kohvik 
ja Pärna kohvik. Menüüsse kuuluvad kindlasti eelmiste aastate 
külastajate suured lemmikud – jäätis, brownie, kiluvõileivad, 
võileivatordid jpm. Sel aastal asume Lihula peatänava ääres, 
kus saab igaüks meelepärast kehakinnitust nautida jahedas 
siseruumis või õues katuse all. Soodsatel tingimustel saab teha 
lõbusõitu vana tuletõrjeautoga.

4. BÜTTNERI HOOVIKOHVIK
Tallinna mnt 9a, Lihula / 19.00–24.00

Menüüs: midagi soolast ja midagi magusat, seltsiks midagi 
haput ja midagi kibedat

Pakume hubast õhkkonda, sinna juurde koduseid hõrgutisi ja 
kõike seda mõnusa muusika saatel.

5. TAPAMAJA GALERII
Tallinna mnt 7, Lihula / 14.00–20.00

Menüüs: vaimutoiduks igasugu kunsti ja ihule turgutuseks 
kohvi 

Tapamaja Galeriis võib teid oodata mitu üllatust, aga nad 
võivad ka tulemata jääda või saabuda koos teiega. Kindlasti on 

kohal kunst, kanad ja kohv. Kohv on hea, kanad on kirjud ja 
kunst võib ilmutada end kas kokakunsti, mustkunsti, muusika 
tegemise kunsti või mõne teise oskuse meisterlikus tasemes. 
Päeva lõpuks läheb pidu järjest paremaks - kell 19 alustab 
esinemist Eesti Ukuleleorkester!

6. VALGE LIILIA
Lihula mõisamägi / 10.00–15.00

Menüüs: värsked, kodumaised ja pisut metsikud maitsed

Kohvik Valge Liilia pakub toitu, mida kaitseliitlased ja 
naiskodukaitsjad ka ise õppustel söövad: värsket, kodumaist ja 
natuke metsikut. Ka janu saab kustutatud igale ilmale 
vastavalt. Kaitseliidule kohaselt on vaatamiseks ja katsumiseks 
väljas meie tehnika, millega saab teha ehk ka sõitu. Kohviku 
töös ja ettevalmistuses osalevad kaitseliitlased, 
naiskodukaitsjad, noorkotkad, kodutütred, Politsei- ja 
Piirivalveamet, Päästeamet ning Hanila Tuletõrje Selts, seega 
leiab meie kohvikus tegevust terve pere.

7. GREENCUBE MAJATEHASE KOHVIK
Valuste tee 7, Lihula / 11.00–16.00

Menüüs: ulukiliha

Sel aastal püüab Greencube’i majatehase kohvik kliente kasvõi 
jooksujalu tarvitamiseks mõeldud taskukohase tänavatoiduga, 
mis võib maitsemeele hellitamiseks pakkuda konkurentsi 
mistahes peenele roale. Meie lettidelt leiab ulukilihaga täidetud 
takod ning rebitud sealihaga miniburgerid. Kindlasti ei puudu 
ka igal eelneval aastal tuntust kogunud krevetid.

8. KUNST MAA-AIAS
Koka talu, Valuste-Sipa tee, Valuste küla / 11.00–14.00

Menüüs: jäätis, vahvlid, tee ja kohv

Avastad kunsti siin ja seal, kui jalutad maa-aias. 
Lastel on võimalus mängida kunstnikku.

9. OIDREMA VEETORN
Veetorni, Oidrema küla / 19.00–23.00

Menüüs: grilljuustuburger, rebitud lambaliha vrapp, tapase 
laevuke, purgimagustoit ja kokteilid

Oidrema veetorni veetlev seltskond võtab külalisi vastu 
romantikaga. Meeleolu loob mahe duett päikeseloojangu ja 
elava muusikaga, tähistaevale taustaks keerutab plaate diskor. 
Kõhtu täidavad kohalike tootjate ja kokkade köögist saabunud 
maitseküllased road ja janu kustutab originaalne joogikaart. 
Oidrema veetorniromantika ootab!

10. KODUPAIGA
Kirbla rahvamaja, Vana tee 11, Kirbla küla / 13.00–18.00

Menüüs: erinevad läätsetoidud, pannkoogid, 
küpsisemagustoit

Kirbla küla on suurepärane paik, kus kohtuda sõpradega ja 
kuhu tulla perega. Miks mitte teha väike jalutuskäik astangul 
ja nautida imelist vaadet ning seejärel juua kohvikus tass 
kohvi ja maitsta kirblakate tehtud hõrgutisi. Suurem osa 
kohvikus pakutavast on valmistatud kodupaigas kasvanud 
toorainest või on meie kodukohas väga armastatud. Kodupaiga 
jahimehed avavad jahitrofeede näituse ning meele teevad 
rõõmsamaks kaks kontserti kell 14.00 ja kell 16.00.

11. KEEMU TALU KÖÖK JA KÄSITÖÖŌLLED
Keemu talu, Alaküla / 13.00–19.00

Menüüs: õllekõrvased palukesed, korralikud supid, toekam 
vegankarri, magusampsud kohviga allaloputamiseks, voolab 
ilmakuulus Põhjala õlu

Sõprade seltskond, kellele meeldib koos süüa teha, avab 
Alakülas ühepäevakohviku. Pakume tummist kehakinnitust, 
meeliülendavat keelekastet ja sulnist oleskelu iidse tamme all 
(#söökjooktšill).

12. MUSTLASLAAGER
Tuudi külaplats, Tuudi küla / 12.00–16.00

Menüüs: mustlasteemalised koogid, loodusest 
inspireeritud joogid

Vana mustlasnaine ennustas, et Lihula kohvikutepäev tuleb sel 
aastal veelgi võimsam kui eelmistel kordadel ja Tuudi esindus 
saab olema eriti äge ja kärts. Sel aastal on Tuudi külaplatsile 
lahti löödud tõeline mustlaslaager, kus külastajad saavad osa 
värvikirevast ja üllatusi täis päevast. Alates kella 13.00 teeb 
tempoka ja särtsaka etteaste fantastiline mustlastantsutrupp 
SOLEADO. 

Valmari pillimängu saatel on lõbusad mängud nii suurtele kui 
väikestele, ei puudu ka vana mustlasnaise ennustused!

13. THE ROYAL OAK
Suur-Tammiku talu, Porgandi tee, 
Matsalu küla / 14.00–20.00

Menüüs: võileivad, koogikesed, küpsised, pirukad, tee, 
limonaad ja Pimms

Teid ootab vabaõhukohvik, mille päikselises aias keset Matsalu 
rahvusparki on võimalik mugavalt istudes teed juua ning 
maitsvaid koogikesi ja võileibu nautida. Tule ja saa osa inglaste 
traditsioonilisest teetseremooniast. Võimalik on tutvuda 
lähemalt ka erinevate taimede ja putukatega, külastades 
fotonäitust.

14. HÄNILASE KOHVIK
Kingu talu, Keemu küla / 12.00–17.00

Menüüs: pelmeenid ja pannkoogid maasikamoosiga

Ei juhtu just sageli, et koduõuel elab hänilane! Võimalik, et 
kohtute selle suurepärase linnuga sel kaunil suvepäeval, 27. 
juulil Keemu külas, Hänilase kohvikus. Harrastusornitoloogide 
hulgas on hänilane populaarne vaatluslind, kuid vaid vähesed 
teavad, et hänilane on ka ablas gurmaan. Pakume külastajatele 
hänilase lemmikroogi – pelmeene hapukoorega, millesse 
perenaine on oma kätega voolinud palju päikest ja armastust, 
pannkooke maasikamoosiga ja loomulikult peale rüüpamiseks 
limpsi.

15. LINNUVAATLUSKOHVIK
Maru talu, Keemu küla / 12.00–17.00

Menüüs: mõnus amps kauaküpsetatud liha, hõrk kreveti- 
varras särtsaka salsaga

Meie kohviku menüüs on mõnus amps kauaküpsetatud liha 
ergutava Saksa kartulisalatiga ja möödunud aasta kohviku 
hittroog, hõrk krevetivarras särtsaka salsaga. Nautlemiseks 
pakume suussulavaid amaretti küpsiseid, mida täiendab tassike 
kanget espressot. Loodushuvilistele on plaanis mõndagi 
teemakohast ja lastele on avatud juhendamisega käsitöötuba.
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Vatla raamatukogu tähistas 
100. juubeliaastat
Triin Vare 
Vatla raamatukoguhoidja

K olmapäeval, 29. mai 1919. aasta on märgitud Vatla 
raamatukogu (Paatsalu vald, Nehatu küla) ava- 

mise päevaks. Raamatukogu asetses kooliõpetaja Linda 
Tilligu korteris ja oli avatud kõigile. Varasemalt on 
Vatla raamatukogu asunud Paatsalus ja Vatla kultuu- 
rimajas ning viimased 20 aastat Vatla mõisas.

Raamatukogu juubeliaasta tähistamine sai teoks Vatla 
mõisas kaunil kevadisel päeval, 29. mail, mis oli tava- 
pärasest rohkem siginat-saginat täis. Õhus hõljus kohvi- 
ja lillelõhna. Sünnipäeva muutsid veelgi pidulikumaks 
armas Vatla naisansambli ja kohalike pillilaste kont-
sert koos kaunite õnnesoovidega külalistelt. Pidulik 
tordisöömine toimus mõisa kaunil rõdul, meeliülendava 
vaatega pargile.

Tänusõnad kolleegidele ja kõigile teistele, külalistele, 
õnnitlejatele, kes tegid selle päeva ilusaks ja lilleliseks.

Meenutus: 1919. aastal loodi Nehatusse kultuurielu 
edukamaks korraldamiseks haridusselts, mille nimeks 
sai Paatsalu Hariduslik Kultuuriline Selts, mille juurde 
asutati ka raamatukogu asukohaga valla koolimajas. 
Paraku raamatukogu hävis põlengus 1931. aastal ja kul-
tuurielu keskuseks sai Vatla.

Täna asub Vatla raamatukogu jätkuvalt Vatla mõisa 
peahoones, sisenetakse külguksest ja “kapist”. Raa-
matukoguhoidja Triin Vare on olnud üks esimesi, tänu 
kellele hakkasid Vatlas toimuma nn õhtulaenutused. 
Triinu eestvedamisel hakati ka saabunud uudiskirjan-
dust pildistama ja Vatla raamatukogu Facebooki-le-
hele üles laadima. Tema väljakäidud head ideed levisid 
ka teistesse raamatukogudesse.

Lääneranna Raamatukogu direktor Reet Rehtla

Lihula muuseumis avati uus 
ekspositsioon
Marika Valk 
Lääneranna Muuseumid direktor

R eedel, 21. juunil avati Lihula mõisas asuva muu-
seumi renoveeritud saalid uue näitusega, mis 

tutvustab Lihula ajaloolise lilltikandi traditsioone 
ning selle arengut ajas. Kõik tegevused on kavanda-
tud selleks, et luua uus atraktiivne, kõigile museoloo-
gilistele tingimustele vastav ekspositsioon.

Uudse lahendusena kasutatakse ekraani ja projektorit, 
mis toob multimeedia ja animatsiooni abil külasta-
jateni nii ajaloolise rahvakunsti traditsioonid kui ka 
tänapäevased käsitöö võtted ja tehnikad. Kodukant 
Läänemaa tegevuspiirkonnas 2017. aastal 2.1 meet-
mest toetatud LEADER projekti rahastusel restauree- 
riti Lihula Muuseumi kogudesse kuuluvad lilltikandiga 
tekid, mis leiavad nüüd tee näitusesaali, mis on varus- 
tatud nii moodsate riputusvahenditega kui ka spet-
siaalse kaasaegse muuseumi valgustussüsteemiga.

19. sajandi lõpul kujunes Läänemaal välja omanäoline 
lilltikand, mis sai alguse Lihulast ja selle ümbruskonna 
küladest ning levis edasi Muhusse. Lihula tekitikandite 
motiivistik on väga rikkalik, fantaasiaküllane ja mit-
mekesine. Tundmatuõieliste lillemotiivide kõrval on 
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Spordiuudised

Jalgpall
U14 II liigas Põhi/Lääs piirkonnas mängiv Lõuna-Läänemaa 
JK on 20. juuni seisuga pidanud kokku kaheksa mängu, 
millest seitse kaotati ning üks võideti. Hetkel ollakse vära-
vatevahega 17:49 tabelis 8. kohal. Võistkonnas teeb kaasa 
16 noorjalgpallurit, neist 12 õpivad Lihula Gümnaasiumis, 
3 Virtsu Koolis ja 1 Martna Põhikoolis. Treenitakse Lihulas. 
Eelmisel aastal võitis sama võistkond U13 vanusegrupis 

oma tsoonis kolmanda koha! “Tänavusel aastal astuti aga 
suurde jalgpalli,” ütleb treener Jaanus Getreu ning lisab: 
“Nimelt oli poistel esimene aasta, kus mängida tuleb suurel 
väljakul ja 11 vs. 11. See on jalgpall, mis nõuab teistsugust 
ettevalmistust ja seda aastaringselt. Ka talvel suurel väl-
jakul treenimisega. Seda tehakse mõistagi kunstmuruvälja-
kutel. Kahjuks meil selline võimalus puudub.” Rohkem infot 
noorte tulemuste kohta leiab Lääneranna Teataja veebiväl-
jaandest ajaleht.laaneranna.ee.

22. mai – 20. juuni

SPORT

kujutatud kibuvitsa- ja õunapuuõisi, roose, pojenge, mur-
tudsüdameid, karikakraid, meelespealilli, maikellukesi, 
maarjalilli, kurekatlaid, maasikaõisi ja -marju, moone, 
kannikesi, kadaka- ja kuuseoksi. Taimede hulka on tikitud 
linde, monogramme, hobusepäid ja -raudu ning aastaarve. 
Ornamendid on meistrid tavaliselt loonud ise. Lisaks võidi 
eeskuju võtta kõigelt, mis oli kättesaadav: trükimustrid, 
postkaardid, etiketid, reklaamümbrised, looduslikud lilled, 
teiste tikkijate tööd. Meistrite loodud mustreid kopeeriti ja 
jäljendati. Lihulast sai alguse ka punaste tikitud seelikute 
mood.

19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul kasutati tikkimiseks 
peamiselt koduseid materjale – kodukootud kangaid ja 
lõngu. Läänemaa keskosa kihelkondade moevärviks oli 
punane, nn Lihula punane. See pidi olema hästi ere – mida 
säravam, seda parem. Sellest tulenevalt olid esimesed 
tikitud tekid punasepõhjalised. Hiljem tulid kasutusele 
kirsspunase-, musta-, pruuni- ja hallipõhjalised tekid. 
Lõngade värvimiseks kasutati taimevärve. 20. sajandi II 
kümnendil hakati tikkimiseks poest lõngu ostma.

Tikkijad jagunesid meistriteks ja kodukäsitöö tegijateks, 
kelleks olid tavalised talunaised. Meistrid tikkisid tekke 
enamasti tellimise peale. Tikkimine oli töömahukas, aega 
kulus vastavalt ornamendi raskusele ja tikkija võimekusele.

Enne sõda peeti lilltikandiga vaipu ja saanitekke jõukuse 
näitajaks ja uhkuse asjaks. Uhked tekid saanidel, oli kiri-
kusse sõit nagu kohalik moedemonstratsioon. Teine maa-
ilmasõda ja nõukogude aeg pööras senise elu pea peale. 
Kauneid vooditekke kasutati esialgu veel pühapäeviti 
päevatekkidena, saanitekke vahel ka külla sõites. Vaesuse 
suurenedes muutusid senised uhkusetekid tavalisteks 
vooditekkideks, osa neist peitus aastateks kirstudesse. 
Mingil hetkel ei osatud nende väärtust enam uute mood-
sate asjade pealetulekuga hinnata ning paljud tekid leidsid 
tee kartulihunnikute katteks või mädanesid lihtsalt aida 
all. Õnneks erinevate etnograafiakogumiste käigus sai 
paljud tekid ka päästetud.

2007. aasta lõpus algas Lihula Rahvaülikoolis lilltikandi 
kursus, mis viis ka tikitud tekkide uurimiseni.

Tänu LEADER projekti rahastamisele saab Lihula Muuseum 
neid kauneid tekke eksponeerida nüüd juba selleks otstar-
beks renoveeritud saalides. Lisaks tekkidele on muuseum 
oma kogudest väljapanekusse lisanud kaunite tikanditega 
rahvariidesärgid.

Rahvariidesärgid
Valgest linasest riidest naistesärk oli nii alus- kui ka pealis- 
rõivas. 19. sajandi esimesel poolel oli särk ilma kraeta, 
kaelaava tõmmati kurrupaelaga kokku. Õlalapid ja var-
ruka värvlid kaunistati tiheda valge põimpilutikandiga. 
Sellist särki kanti veel 19. saj keskpaiku suviste põllutööde 

juures vööga, ilma teiste riieteta. 19. sajandi teisest poolest 
hakkasid moodi minema kõrge püstkrae ja laia rinnalapiga 
särgid. Neid kaunistati ristpistes punase märkniidiga tiki-
tud ornamendi ning poest ostetud siksakpaelaga. Lai rin-
nalapp suleti juba nööpidega. 20. sajandi alguses tuli punase 
tikandi asemele moodi broderii. Nii hakkasidki moodsamad 
naised õlalappe, rinnalappi ja varrukavärvlit katma valge 
augutikandiga.

Valgest linasest riidest  meestesärk oli laia mahapööratava 
kraega, kaelus kinnitati vitssõlega. Piduülikonna särgikrae 
seoti kaelarätiga üles. Kaunistused olid lihtsad: varru-
kavärvlitel ja õlalappidel valge linase niidiga tikand. 19. 
sajandi lõpul hakkasid Lihulas ja Kirblas mehed kandma 
naistega sarnase lõike ja punase tikandiga särke (eriti pul-
masärkidena).

Kahe LEADER projekti toel renoveeritud saali vahele jäi 
aga üks ruum, mis oli  väga nutuses olukorras. Oli valida, 
kas külastaja astub täiesti sürrealistlikus seisundis ruu- 
mist täiuslikku muusemimaailma või õnnestub siiski leida 
vahendid, et ka sellest ruumist teha muuseum. 

Lääneranna vallavanem oli see, kes tegi rahastamisotsuse 
ja muuseum sai juurde veel ühe ruumi.

Selles saalis eksponeeritakse  kohalikku ajaloolist rahvus-
liku käsitöö staari, millest paraku siiani teenimatult vähe 
juttu on olnud – patselapilisi tekke.

Eesti patselapilised tekid
Patselapiline (Kasari jõest põhja pool patsulapilisena 
tuntud) tekk olevat oma nime saanud Liivi mõisa Patsu 
küla, Taometsa talus elanud kutselise kangru, Anna 
Reppo (1886–1946) järgi, kes 1920–1945 neid lapilisi tekke 
müügiks kudus. Vaibakudumise tehnika võis olla omanda-
tud naaberkülas, Liivi mõisas 19. saj lõpupoole tegutsenud 
õpetatud meeskangrutelt, mille Reppo traditsioonilistele 
triibutekkidele üle kandis ja omakorda ümberkaudsetele 
kudujatele  edasi õpetas (H. Tellei). Veel tuntakse patsela-
pilist nimedega Lihula-lapiline, lätilapiline, pöördudlapi- 
line tekk.

Nelja niie ja nelja tallalauaga topelt-drell tehnikas kootav 
tekk moodustab põhivärvil erksate triipudega kordumatuid 
ruudustikke. Patselapilises tekis kohtub paksemaid ja sooje-
maid kangaid võimaldav tehnika Läänemaa värvikeelega, 
mis Lihula ümbruses erilises värvikirevuses avaldus ning 
hämarates eluruumides punasepõhjaliste seelikutega võrd-
set sära pakkus.

Arvan, et Lihula võib oma mõisa arengute üle uhke olla ja 
see on alles algus.

Kõigile kauneid muuseumielamusi!
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Lääneranna Teataja toimetus 
Lääneranna Vallavalitsus,  
Jaama 1, Lihula 90302

 
E-post: ajaleht@laaneranna.ee 
ajaleht.laaneranna.ee

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

Leia meid Instagramis @laaneranna

Kergejõustik
29. mail toimusid Vändra staadionil Pärnumaa koolide 
algklasside 44. spordimängud “Kati ja Mati”, millest võttis 
osa kümme Lääneranna valla last Lihula Gümnaasiumist ja 
Kõmsi Lasteaed-Algkoolist. Täpsemad tulemused on aval-
datud Lääneranna Teataja veebiväljaandes ajaleht.laane- 
ranna.ee.

31. mail toimusid Tartus Gustav Sule 55. mälestusvõist-
lused, millest võttis osa ka Lääneranna valla noormees, 
Tartu SS Kalev kergejõustiklane Kaspar Arusalu, kes saavu-
tas suvehooaja esimesel võistlusel kaugushüppes 6. koha 
tulemusega 6.69.

8. juunil toimusid Haapsalu linnastaadionil Läänemaa 
kergejõustiku meistrivõistlused, millest võttis osa seitse 
Lääneranna valla sportlast. Lihula Gümnaasiumi õpilane 
Maria Reks saavutas odaviskes isikliku rekordi 30.25 
ning ühtlasi ka Läänemaa meistritiitli. 800 m jooksus tuli 
Maria 4. kohale ajaga 2.58,8. Ene Siitsmann saavutas kuu-
litõukes tulemusega 9.43 II ning Janne-Ly Siimon samal alal 
tulemusega 8.67 III koha. 14-aastane Eliise Kolõtšev saavu-
tas naiste kuulitõukes viienda ning odaviskes seitsmenda 
koha. Tambet Järve saavutas 100 m jooksus 5. koha 12,0 
sekundiga, kaugushüppes 8. koha tulemusega 5.35 ning 
1500 m jooksus 4. koha ajaga 4.58,8. Martin Murre saavutas 
1500 m jooksus III koha tulemusega 4.52,7. Võistlusel osales 
ka Claudia Järve.

8. juunil toimusid Tartus kümnevõistluse meistrivõistlused, 
millest võttis osa Egert Indres, kes saavutas oma elu neljan-
dal kümnevõistlusel punktisummaks 4354 punkti, püsita-
des samal ajal  kaks isiklikku rekordit.

9. juunil toimusid Tallinnas Eesti noorte karikavõist-
lused. Meie koduvallast võttis võistlustest osa kaks Pärnu 
Niidupargi Kergejõustikuklubis treenivat noort: heidete ja 
tõugetega tegelevad 17-aastased Gertu Küttmann ja Kaaro 
Saatmäe, mõlemad püstitasid kaks isiklikku rekordit. Gertu 
Küttmanni jaoks kujunes võistlus üliedukaks – neiu tuli 
nii ketta- kui ka vasaraheites Eesti noorte karikavõitjaks. 
Kettaheites saavutas ta esikoha tulemusega 39.45 ja vasara- 
heites tõi võidu tulemus 47.65. Kaaro Saatmäe saavutas 
odaviskes 5. koha tulemusega 41.72 ning vasaraheites 6. 
koha tulemusega 41.42.

11. juunil toimusid Tartu linna meistrivõistlused kergejõus-
tikus, kus kaugushüppe meistriks krooniti Kaspar Arusalu 
tulemusega 7.07.

12. juunil toimusid Valga linna meistrivõistlused kergejõus-
tikus, kus kaugushüppes saavutas I koha Kaspar Arusalu 
tulemusega 7.12.

Maadlus
1. juunil toimus Leedus, Vilniuse raekoja platsil kreeka- 
rooma maadluses rahvusvaheline turniir Vilnius Open, 
millest võttis osa RJK Leolas treeniv Stefan-Lauri Mölder. 
Õues aset leidnud turniiril saavutas RJK Leolas treeniv 
noormees III koha.

Male
22. mail toimusid Paikuse Koolis Pärnumaa koolide võist-
kondlikud meistrivõistlused kiirmales, millest võtsid osa 

ka Lõpe Kooli õpilased. Lõpe Kooli esindasid seekord kaks 
võistkonda. Algklasside arvestuses (1.–4. klass) saavutas 
võistkond, kuhu kuulusid Kristjan Gontšarenko, Sten Valm 
ja Hanna-Loore Ratut, III koha. 5.–12. klasside arvestuses 
saavutas võistkond, mida esindasid Robin Kalde, Tuuli Pikk- 
mets ja Kreete Põdra, 4. koha. Noori juhendab Reet Pikk-
mets.

Mälumäng
23. mail toimus Kõmsi rahvamajas Karuse Mälumängu 
42. hooaja finaal. Pika ja pingelise vooru tulemusena sel-
gusid viimased olulised kohapunktid ja moodustus hooaja 
lõpptabel, kus esikolmiku moodustasid võistkonnad Suur-
Vend, Aksel ja Ogalik. SuurVend koosseisus Meelis Põhako, 
Ulvi Põhako, Lea Lehtmets, Kuido Lehtmets ja Kalle Kõlla-
maa. Aksel koosseisus Rein Merila, Margus Källe, Margus 
Morševitski, Kalle Laanemets ja Avo Kiisk. Ogalik koos-
seisus Jüri Nõmmik, Jaan Kesamaa, Jaan Kivisalu ja Mairo 
Orle.

Võrkpall
18. mail toimusid Paikusel Pärnumaa meistrivõistluste 
finaalid võrkpallis, kus 5.–6. koha mängus kohtusid Lääne- 
ranna ja VK Tahkuranna/Häädemeeste. Tulisest lahingust 
väljus võitjana meie koduvalla esindus tulemusega 3:1. “Eks 
hooaja alguses lootsime ise ka nelja parema hulgas olla, aga 
Pärnumaa võrkpalli tase on väga kõrge. Kui leiame toeta-
jaid, siis üritame järgmisel aastal uuesti,” ütles meeskonna 
kapten Harli Käärt.

15. juunil toimus Lihulas Särtsu platsil 3 vs. 3 võrkpalli 
liivaturniir, millest võttis osa kuus võistkonda: Lihulast, 
Lääneranna vallast, Vatlast, Virtsust, Kullamaalt ja Vänd- 
rast. Võitjaks krooniti seekord Kullamaa meeskond, järg-
nesid Virtsu ja Lihula meeskonnad koosseisus: Raiko Vänt, 
Margus Mölder ja Vaido Veek ning Siim Pärnpuu, Reigo 
Vänt ja Tiit Kolõtšev.

Ülemine pilt: Särtsu Liivaturniiri esikolmik koos kohtunikega autasustamisel.  
Foto: Maris Raudsepp. Alumine pilt: LLJK U14 meeskond. Foto: Olev Mihkelmaa
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OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215 või info@est-land.ee

Jalgratta remont ja rent Lihulas. mob. 5236933 Ants Urb 

Tööpakkumine. Lihula Leib OÜ otsib oma meeskonda piruka-väikesaia tootmisliini operaatorit, kelle 
ülesanneteks on piruka täidiste valmistamine, erinevate dosaatorite ja lõikurite paigaldamine ja 
seadistamine ning muu tootmisliinil vajaminevate tööde tegemine. Hea kandidaat on kohusetundlik, 
distsiplineeritud, aus ning on valmis töötama +15 °C tootmisruumides. Ettevõte pakub kindlat tööd, 
õigeaegselt makstavat töötasu ning väljaõpet kohapeal. Majutusvõimalus, töötamine 4 päeva nädalas 
E–N 6.00-16.00 a´10 tundi. Täpsem info Riina Saarkoppel  5340 5094

Tööpakkumine. Lihula Leib OÜ otsib oma meeskonda 0,5 töökohaga koristajat, kelle ülesanneteks on 
tootmisruumide igapäevane koristus koos selle juurde kuuluvate kontori- ja olmeruumidega. Tootmises 
toimub koristus masinaga, tööaeg on esmaspäevast reedeni 14.00-18.00, tunnitasuga 3.10 €/tunnis. 
Juhendamine ja väljaõpe toimub kohapeal. Hea kandidaat on kohusetundlik ja aus. Ettevõte pakub 
kindlat tööd ja õigeaegselt makstavat töötasu. Täpsem info Riina Saarkoppel  5340 5094

REAKUULUTUSED

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. 

Tel 472 4640
REKLAAMI TELLIMINE JA 
KAASTÖÖDE ESITAMINE 
ajaleht@laaneranna.ee

Puurkaevude ja maasoojus-puuraukude puurimine, 
projekteerimine ning hooldus.

Vee- ja kanalisastioonitorustiku rajamine, reoveemahutite, 
septikute, biopuhastite, süvaveepumpade ja veefiltrite 
paigaldus ning hooldus.

+372 5569 4310; taavi@puurvesi.ee                        puurvesi      

www.puurvesi.ee 

Pursystem pakub kiiret ja korralikku 
PUR vahu soojustuse paigaldust 

Pärnumaal ja kogu Eestis. 

PUR vahuga soojustades hoiad raha kokku ehitus- ja 
küttekuludelt. Vahuga saab soojustada:  

• Vundamente
• Sokleid
• Seinu

Soojusta oma hoone juba täna!

Kontakt: (+372) 5343 3260 või info@pursystem.ee
Külastage ka meie kodulehte www.pursystem.ee

Soojustame Teie kodu kiirelt ja kvaliteetselt!

• Lagesid
• Katuseid

tel 5564 5433
Argo Kaas

Hea Lääneranna valla elanik ja hea klient

Annan teada, et alates käesoleva teate ilmumisest ei osuta 
ma enam korstnapühkimisteenust Lääneranna vallas. 

15 aastat on möödunud linnulennul ja uued väljakutsed 
on ees ootamas. Aga kuna loodus tühja kohta ei salli, siis 
on mul suur rõõm teatada, et minu töö võtab üle uus mees 
nimega Argo Kaas. Olen talle jõu ja nõuga igati abiks. 
Rohkem küll nõuga aga abi seegi. Tema telefoninumber 
kuhu abi saamise korral helistada on 5564 5433. Samuti 
saab tema kontakti ka minu kaudu. 

Suur tänu Teile kõikidele, kes olete minu teenust kasuta-
nud ja loodan, et uus luud pühib isegi paremini, kui vana 
ja seda kõige paremas tähenduses. 

Lugupidamisega 
Meelis Malk

ProDigi OÜ jätkab aastal 2019 Lihulas fiiberoptilisel 
andmesidekaablil põhineva andmesidevõrgu väljaehitamist.

Kui soovid, et Sinuni jõuaks kiire Internet, siis registreeri end lehel: tiny.cc/Lihula2019

info@prodigi.ee
tel. 5289558


