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Mikk Pikkmets 
Lääneranna  vallavanem

L ääneranna vald on viimase 
kahe kuu jooksul seisnud sil-

mitsi mitme kriisiga. Ühelt poolt 
Lihula hooldekodus toimunud võitlus 
COVID-19 vastu ja sellega kaasnev 
kogukonna rahustamine ning teiselt 
poolt hiljuti toimunud traagilised 
sündmused, mis päädisid kahe inimese 
surmaga ning kolme inimese haavata 
saamisega.

Kriisideks saab ja tuleb valmistuda, 
kuid kriisiks saab pidada olukorda, 
milleks tegelikult valmis ei olda. Kirja 
pandud plaanid ja tegevused aitavad 
olukorda kiiresti lahendada, kuid ena-
masti ei pruugi päris olukord paberil 
plaanituga kokku minna. Kriisidele 
tuleb reageerida kohe ning säilitada see 
juures külma närvi ja kainet mõistust. 
Üheks olulisemaks küsimuseks kriisi- 
olukorras on informatsioon – selle 

õigsus, usaldusväärsus ning ajakoha-
sus.

Vaadates tagasi viimase kahe kuu sünd-
mustele leiab meediast nii positiivseid 
kui negatiivseid näiteid – positiivsena 
võib välja tuua ERRi ja Pärnu Postimehe 
neutraalset ja konkreetset teemade 
käsitlust, kuid samas on mitmed mee-
diaväljaanded edastanud ebaõiget infot 
ja kohati täiesti kohatuid väljamõel- 
disi. Näiteks Lääne Elu pealkiri veebis 
„Pättide arveteklaarimine” või Posti- 
mehe pealkiri veebis „Lihula tulistaja 
läks sõtta”. On arusaadav kui sotsiaal-
meedias lähevad inimeste arvamus-
tevahetused lendu ja väärinfo on või- 
meline tekkima hetkega, kuid meedia- 
väljaannetelt ja kutselistelt ajakirjani-
kelt ootaks pädevat ja korrektset tööd.

Ebaõige informatsioon tekitab segadust 
ja külvab paanikat – seda esines mitmel 
juhul Lihula COVID-19 olukorras, kus 
kahjuks oli päris palju väärinfot ja 
külajutud levisid kiiremini kui internet 
valguskaablis. On arusaadav, et sellised 
olukorrad tekitavad küsimusi ning vas-
tuseta küsimused loovad soodsa pin-
nase hirmudeks, paanikaks ja ka van-
denõuteooriateks. Seepärast otsustaski 

vallavalitsus koguda kokku küsimusi 
ning nendele igapäevaselt vastuseid 
otsida. Küsimuste-vastuste lehe luge- 
mise statistika näitab, et see oli vajalik 
ja inimesed leidsid sinna tee. Antud 
lehte loeti üle 6500 korra, mis on teise 
kvartali loetuim postitus.

Lisaks informatsioonile omab väga 
suurt mõju ka inimeste suhtumine. 
Koroonakriisi ajal esines Lihulas päris 
mitu juhtumit, kus esitati kaebusi Ter-
viseametile, kuid kus tegelikult puudus 
kaebustel alus. Samuti esines olukord, 
kus väljendati halvustavat suhtumist 
hooldekodu töötajatesse, mis on kahet-
susväärne, kuna nemad olid tegelikult 
just hoopis need, kes vajasid kogukonna 
toetust kui eesliini töötajad ja kõige 
suurema koormuse kandjad. 

Juuni alguse traagilised sündmused 
on kogukonda aga selgelt liitnud ja igal 
sammul hoitakse kokku. On hea meel, 
et meie inimestes on nii palju inimlik-
kust ja heatahtlikkust. 

Tänan vallavalitsuse nimel kõiki, 
kes on sellel keerulisel ajal asjast 
puudutatuid aidanud ja toetanud.

Juulis toimub ohtlike  
jäätmete ring
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Lääneranna Muuseumide 
toimetamised suvel 2020
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Lääneranna Vallavalitsus
Aadress: Jaama 1, Lihula 
Kontakt: 472 4630, vallavalitsus@laaneranna.ee 

Hanila teeninduskeskus 
Keskuse tee 3, Kõmsi küla 
tel: 477 2243
 

Koonga teeninduskeskus 
Valla, Koonga küla 
tel: 447 3741

Varbla teeninduskeskus  
Vallamaja, Varbla küla 
tel: 449 6680

Puhkuseperioodil palume Lääneranna Vallavalitsusest ning Hanila, Koonga ja Varbla 
teeninduskeskusest nõu, abi ja konkreetsete teenuste saamiseks võimalusel eelistada 
telefoni ja elektroonilist (e-kirja teel) suhtlemist. Juhul kui küsimuse saab lahendada 
üksnes kohaletulekuga, siis palume eelnevalt registreeruda vastava ametnikuga kon-
takteerudes või ülal toodud üdtelefonile helistades.

Sotsiaaltöö spetsialistide kontaktid:

 » Silva Nilb (toetused) 5649 0392, silva.nilb@laaneranna.ee

 » Saima Soobard (lastekaitse) 5663 5205, saima.soobard@laaneranna.ee

 » Koidu Kütt 5666 1230, koidu.kytt@laaneranna.ee

 » Maie Ausmeel 5886 2187, maie.ausmeel@laaneranna.ee

 » Marelle Minn 5387 6988, marelle.minn@laaneranna.ee

Sotsiaaltranspordi korraldus 
läks üle Pärnumaa  
Ühistranspordikeskusele
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Hariduse arengukavast

L ääneranna valla moodustamise 
järel võeti vastu valla arengu-

kava, mis käsitleb ka haridusvald-
konda. Vald võib soovi korral või läh-
tuvalt seadusandlusest kehtestada 
teisigi valdkondlikke arengukavasid. 
Näiteks on vallal jäätmemajandust, 
tsentraalset vee- ja kanalisatsiooni- 
võrku, turismi kajastavad arenguka-
vad.

Vallavalitsuse initsiatiivil algatati 
hariduse arengukava koostamine, 
pikema perspektiiviga reformida 
valla haridusvõrku. Liitumislepingu 
põhjal kuni järgmiste valimisteni hari-
dusvõrgus muutuseid ei planeerita. 
Neid on võimalik küll teostada, aga 
see nõuaks vähemalt kahe kolman- 
diku volikogu liikmete poolthäält.

OÜ Cumulus Consulting koostas 
Lääneranna valla haridusvõrgu 
analüüsi ning edasised stsenaariumid. 
Antud analüüs kinnitas, et jätkuvalt 
väheneb nii valla elanike kui ka laste 
arv. Mis tingib tõdemuse, et vallal ei 
ole jõudu pikemas perspektiivis senist 
koolivõrku üleval pidada. Valla elani- 
ke arv väheneb tempoga umbes 100 
inimest aastas, mis tähendab, et vähe-
maks jääb ka maksumaksjaid. Ja pro-
portsionaalselt väheneb samas tempos 
laste arv, kes vajaksid lasteaia- või 
koolikohta.

Vallavalitsus esitas vallavolikogule 
hariduse arengukava eelnõu avali-
kule väljapanekule suunamiseks ning 
lastevanemate hulgas küsitluse kor-
raldamiseks. Arengukavas olid välja 
toodud erinevad haridusvõrgu ümber-

korraldamise alternatiivid ja valla- 
valitsuse eelistatud alternatiivi tege-
vus- ja ajakava.

Volikogu otsustas juuniistungil, et ei 
suuna nimetatud arengukava veel 
avalikule väljapanekule. Antud otsuse 
taga ei ole mitte see, et volikogu ei 
tahaks üldse arengukavaga edasi 
minna. Aja mahavõtmiseks on mitu 
põhjust, millest mõned välja toon.

Esiteks on arengukavas sees mitu 
alternatiivi. Selguse huvides peaks 
arengukavas olema ainult üks variant 
tegevuskavaga. On selleks siis hetkel 
arengukava eelnõus markeeritud  
eelistatud variant või midagi muud.

Teiseks pole volikogus ühtset seisu-
kohta tekkinud, kas nii järsk valdava 
osa haridusvõrgu koondamine valla 
keskusesse on mõistlik või tuleks seda 
teha järk-järgult vastavalt laste arvu 
edaspidisele vähenemisele.

Kolmandaks tuleks arengukavasse 
lisada mingid laste piirarvud kooli-
astmete kaupa, millest alates voli- 
kogu hakkab kaaluma konkreetse 
kooli või lasteaia reformimist või sul-
gemist. See oleks selge sõnum mingi 
koolipiirkonna laste vanematele: mis 
hetkel kool võib nn „punasesse tsooni” 
sattuda. Olemasolevast eelnõust tuleb 
välja, et järsk liigutus toimuks 2022. 
aasta sügisel ja nii jääkski ning peale 
seda haridusvõrgu teemal aeg peatuks.

Neljandaks võiks välja tuua avalikule 
väljapanekule suunamise ja laste- 
vanemate hulgas läbiviidava küsit-
luse ajakava. Eelnõus oli see planeeri- 

tud suvel. Volikogu liikmed avalda- 
sid arvamust, et seda ei peaks tegema 
suvel valdavalt puhkuste perioodil.

Eks iga volikogu liige võiks välja tuua 
veel vähemalt ühe või isegi terve rea 
põhjuseid, miks ta hariduse arengu-
kava osas soovis aja maha võtta.

Volikogu määras volikogu liikmetele 
ja haridusasutuste juhtidele muuda-
tusettepanekute esitamise tähtajaks 1. 
oktoobri 2020. Ettepanekud esitatakse 
haridus- ja noorsootöökomisjoni 
juhile, kelle eestvedamisel komisjon 
need läbi arutab ja muudatused aren-
gukavasse kannab. Peale seda tuleb 
eelnõu uuesti volikogus arutlusele.

Arengukavaga saab rahulikus tempos 
edasi minna, sest lähtuvalt liitumis-
lepingust ei saaks valla haridusvõrgus 
liitumislepingut muutmata enne 2022. 
aasta sügist muudatusi teha. Eeldada 
võib, et tuleval talveperioodil on hari-
duse arengukava avalikustamisele 
suunatud ning lastevanemate hulgas 
viiakse muudatuste kohta läbi küsit-
lus.

Siin peab mainima, et arengukava 
vastuvõtmine ei tee iseenesest ühtegi 
muudatust valla haridusvõrgus, vaid 
annab suundumused ja ajaraamid. 
Põhikooli muutmine algkooliks või 
mõne kooli sulgemine käib selgete 
reeglite alusel ning eeldab iga juhtumi 
puhul volikogult eraldi otsust.

Arengukava senine variant koos põh-
jalike analüüsidega on tutvumiseks 
ja kaasamõtlemiseks kättesaadav 
valla kodulehel.

Arno Peksar 
Lääneranna Vallavolikogu esimees

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised

11. juunil 2020 toimus Lääneranna Vallavolikogu kolme-
kümne teine istung, kus osales 18 ning puudus 3 vallavo-
likogu liiget. Päevakorda kinnitati 7 punkti. Vastu võeti 2 
määrust ja 4 otsust.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2019. aasta konsolideeritud 
majandusaasta aruanne.

 » Võeti vastu Lääneranna valla 2020. aasta I lisaeelarve.

 » Võeti vastu Lääneranna valla jäätmekava aastateks 
2020–2025.

 » Otsustati lammutada Lääneranna vallas Lihula linnas 
Tallinna mnt 63a asuv tööstushoone (vana piimakombi-
naat) koos kõrvalhoonetega, kuna kasutusest väljalan-
genud hooned on muutunud varisemisohtlikuks ning 
nende renoveerimine ei ole otstarbekas.

 » Nõustuti kinnisasjade 16176 Vanamõisa–Koonga–
Ahaste tee (katastriüksuse tunnus 33401:001:0371, 

kinnistu registriosa number 5602850) ja 16176 Vana-
mõisa–Koonga–Ahaste tee (katastriüksuse tunnus 
33401:001:0369, registriosa number 5748050) tasuta 
võõrandamisega Eesti Vabariigile.

 » Otsustati muuta Lihula Vallavolikogu 22.10.2002 otsust 
nr 47 „Vaba maa erastamise taotlejate nimekirja kinni-
tamine” ja kustutada otsuse lisaks olevast nimekirjast 
maatüki nr 5-II erastajaks kantud Harry Soodla.

 » Vallavalitsus võttis täiendamiseks tagasi otsuse eelnõu 
„Lääneranna valla kultuuriasutuste ümberkorral-
damine”, kuna volikogu leidis, et otsuse eelnõule on vaja 
juurde lisainformatsiooni.

 » Lepiti kokku, et Lääneranna valla haridusvõrgu aren-
gukava eelnõule ettepanekute ja paranduste tegemise 
tähtaeg on 1. oktoober 2020.  

Järgmine vallavolikogu istung toimub 13. augustil. Asukoht 
täpsustub augustikuu alguses. 

Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja
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Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. mai – 10. juuni 2020 toimus neli Lääne- 
ranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimingutele, 

nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste määramine 
ja maksmine, sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse mit-
temääramine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, 
eluruumi kohandamise kulude hüvitamine, koduteenuse 
osutamine,  maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadres-
side määramine, ehituslubade väljastamine, ehitusloa 
kehtetuks tunnistamine, kasutusloa väljastamine, päri-
mismenetluse algatamine, projekteerimistingimuste 
määramine, hajaasustuse programmi toetuse kasutamise 
aruande heakskiitmine, otsustati järgmist:

 » Eraldatakse mittetulundusliku tegevuse toetust järg-
mistele ühingutele: MTÜ Orienteerumisklubi West, 
projektitoetus, 400 €; MTÜ Kõmsi Külaselts, projekti-
toetus, 220 €; MTÜ Eesti Apostlik Õigeusu Kirik, oma- 
osaluse finantseerimise toetus 3000 €.

 » Seoses Anna Palusalu Lääneranna Vallavalitsuse 
teenistusest lahkumisega ei ole tal võimalik osaleda 
Lääneranna valla heakorra konkursi hindamiskomis-
joni töös. Seetõttu muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 
korraldust nr 280, uueks komisjoni liikmeks määrati 
Piret Mäestu.

 » Otsustati, et koroonaviiruse epideemilise leviku tõkes-
tamiseks on otstarbekas ennetava meetmena jätta aju-
tiselt suletuks Lääneranna Vallavalitsuse hallatavad 
asutused alates 18.05.2020 kuni 31.05.2020. Raamatu- 
kogude töö korraldatakse piiratud ulatuses. Lugemis-
saalid on suletud ning raamatukogude uksed on lukus, 
kuid lubatud on raamatute kontaktivaba laenutamine.

 » Algatatakse avalikes huvides sundvalduse seadmise 
menetlus kinnistutel, mida läbib Peantse külas asuv 
Nõmme tee: Sööni-Farmi (kat. tunnus 33401:001:0085); 
Tõnisepõllu (kat. tunnus 33401:001:0176);  Alt-Tõnise 
(kat. tunnus 33401:001:0004); Enno-Priidiku (kat. 
tunnus 33402:002:0095). Kõigile kinnistuomanikele 
saadetakse sundvalduse seadmise menetluse algata-
mise teade.

 » Moodustati Lääneranna valla noorsootöö kvaliteedi 
hindamise komisjon järgmises koosseisus: esimees 
Annika Urbel (Lääneranna spordi- ja noorsootöö spet-
sialist),  Anneli Pikkmets (Lääneranna Noortekeskuse 
juhataja), Lilia Urb (Lääneranna Noortekeskuse noor-
sootöötaja), Kristel Rohumägi (MTÜ Lõpe Noored juha-
tuse liige), Ursula Kuningas (MTÜ Koonga Kogukond 
juhatuse liige), Monika Hale (Varbla kooli huvijuht). 
Komisjoni töö lõpptähtajaks määrati 31.10.2020.

 » Otsustati võõrandada kahetoaline korteriomand Vana 
tee 4–4, Kirbla küla (registriosa 12544450), vara müügi 
alghind 250 eurot, tagatisraha 15 eurot; kolmetoaline 
korteriomand Vana tee 4–5, Kirbla küla (registriosa 
12544550), vara müügi alghind 300 eurot, tagatisraha 
15 eurot; ühetoaline korteriomand Vana tee 4–8, Kirbla 
küla (registriosa 125445850), vara müügi alghind 200 
eurot, tagatisraha 10 eurot; kahetoaline korteriomand 
Vana tee 4–12, Kirbla küla (registriosa 12545250), vara 
müügi alghind 250 eurot, tagatisraha 15 eurot; neljatoa- 
line korteriomand Luha tee 1–14, Kirbla küla (registriosa 
1645032), vara müügi alghind 1500 eurot, tagatisraha 
75 eurot. Võõrandamine toimub kirjaliku enampak- 
kumisena internetioksjonite keskkonnas www.osta.ee 
kehtivusega 14 päeva. Enampakkumisest teavitatakse 
Lääneranna valla veebilehe kaudu. 

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas 2020. a hanke-
plaani alusel avatud hankemenetlusega riigihanke vii-
tenumbriga 222409 „Lääneranna valla teede mustkatte 
ehitamine ja remont (korduspindamine)”. Tähtajaks 
esitati e-riigihangete keskkonnas neli pakkumust. Kõik 
pakkumused tunnistati hanke alustingimustele vas-
tavaks. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks oli mada-
laim hind. Hanke edukaks pakkumuseks tunnistati 
Tariston AS (reg-nr 10887843) pakkumus maksumusega 
kokku 31 120,43 €. Eduka pakkujaga sõlmitakse  han-
keleping peale 10-päevase ooteaja möödumist.

 » Unimed Kliinikud OÜ omab rendilepingut ruumidele 
aadressil Lasteaia 6, Lihula linn, kus osutab hambaravi-
teenuseid. Teenus katkes seoses COVID-19 viiruse levi-
kuga ja Eestis välja kuulutatud eriolukorraga ning vii-
mane patsientide vastuvõtt toimus 16.03.2020. Unimed 
Kliinik OÜ esitas 20.05.2020 vallavalitsusele taotluse, 
et vabastada firma renditasu maksmisest perioodil 01. 
mai kuni 31. august 2020. Otsustati vabastada Unimed 
Kliinikud OÜ renditasu maksmisest eespoolnimetatud 
perioodil.

 » Kinnitati Lääneranna Muuseumide nõukoda järgmises 
koosseisus: Tiina Lobja (Lihula Kultuurikeskuse direk-
tor), Heiki Pärdi (Eesti Vabaõhumuuseumi teadus- 
direktor), Anton Pärn (SA Haapsalu ja Läänemaa Muu-
seumide juhataja ja Eesti Muuseuminõukogu esimees), 
Jüri Mõniste (Hanila Muuseumi Seltsi esindaja), Kaja 
Lotman (Lääneranna Vallavolikogu esindaja), Meelis 
Malk (usuorganisatsioonide esindaja), Andres Annast 
(Lääneranna Vallavalitsuse esindaja).

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 09. mai 2019 kor-
raldust nr 261 „Lääneranna Raamatukogu lahtiolekuae-
gade kinnitamine”, mille kohaselt on Lihula keskraa-
matukogu avatud septembrist maini E–R 9.30–17.30, L 
10–15 ja juunist augustini T–R 9.30–17.30, L 10–15.

 » Lääneranna Vallavalitsuse 21.11.2019 korralduse nr 
766 „Vallavara võõrandamiseks enampakkumise kor-
raldamine” kohaselt oksjoniportaalis osta.ee müügiks 
korraldatud korteriomandi Konnalupsu 4, Tõusi küla 
(ID: 138284668) enampakkumisel pakkumisi ei tehtud, 
mistõttu tunnistati enampakkumine nurjunuks. Otsus-
tati võõrandada korteriomand elektroonilise enampak- 
kumise korras internetioksjonite keskkonnas www.
osta.ee kehtivusega 14 päeva. Enampakkumisest teavi-
tatakse Lääneranna valla veebilehe kaudu. Vara müügi 
alghind 2450 eurot, tagatisraha suurus 120 eurot.

 » Tunnistati hoonestatud kinnistute Otsa, Meelva küla; 
Elektroodkatlamaja, Koonga küla, ning Alajaama, 
Koonga küla, oksjoniportaalis osta.ee korraldatud 
enampakkumised edukaks.  Enampakkumise võitjatega 
sõlmitakse ostu-müügileping ühe kuu jooksul.

 » Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri Atmar Lobjale seoses  juubeliga ja 
kauaaegse töötamise eest Lääneranna vallas.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas väikehanke Lihula 
Pioneeri tänavat Lihula gümnaasiumiga ühendava u 190 
meetri pikkuse asfaltkattega kõnniteelõigu rajamiseks. 
Kutsed ostumenetluses osalemiseks ning pakkumuste 
esitamiseks saadeti kolmele ettevõtjale, kes kõik ka 
nõuetele vastavad pakkumused esitasid. Lõpetati ostu-
menetlus ja tunnistati edukaks Tariston AS pakkumus. 
Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping ostumenet-
luse tingimustel.
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 » Vallavanem Mikk Pikkmets tutvustas kohtuasjade 
käiku, mis on seotud Lääneranna Vallavolikogu 
19.04.2018 otsusega nr 53 „Arvamuse andmine Kesk-
konnaameti korralduse „Geoloogilise uuringu loa and-
mine Mihkli II uuringuruumis” eelnõule”. Otsustati 
esitada kassatsioonikaebus Riigikohtule, et vaidlustada 
Tallinna Halduskohtu 29.11.2019 otsus ja Tallinna Ring-
konnakohtu 30.04.2020 otsus täies ulatuses.

 » Lääneranna valla omandis on kasutuseta sõiduauto 
Mazda (reg.nr 381 MEM), Iveco buss (reg.nr 126 AYI) 
ja kergkütte katel De Dietrich koos põletiga. Otsus-
tati võõrandada sõiduauto Mazda alghinnaga 200 
eurot, tagatisraha suurus 25  eurot; väikebuss Iveco, 
alghinnaga 2000 eurot, tagatisraha suurus 100 eurot; 
kergkütte katel De Dietrich koos põletiga alghinnaga 
200 eurot, tagatisraha suurus 10 eurot avaliku elek-
troonilise enampakkumisega internetioksjonite kesk-
konnas www.osta.ee kehtivusega 14 päeva. Enampak- 
kumisest teavitatakse Lääneranna valla veebilehe 
kaudu.

 » Otsustati muuta Lääneranna Vallavalitsuse 24.01.2020 
korraldust nr 64 „Lääneranna valla ametiasutuse 
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine”, 
millega muudeti kommunaal- ja haldusosakonnas bus-
sijuhtide töökohtade arvu seniselt neljalt teenistusko-
halt ühele teenistuskohale.

 » Kinnitati OÜ Lihula Soojus 2019. majandusaasta 
aruanne, mille järgi on majandustegevuse kahjum  
26 260 eurot. 2019. a kahjum 26 260 eurot lisatakse 
eelmiste perioodide jaotamata kasumile 589 906 eurot.

 » Kiideti heaks SA Lääneranna Hoolekanne ja Lääne- 
ranna valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta 
aruanded. Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esi-
tati 7 eelnõud.

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

Keidi Joa    13. V 2020

Õnnitleme vastsündinut ja  
tema vanemaid!

Hiliskevadel lahkunud 

(11.05.2020 – 10.06.2020) 

 
Lembit-Leopold-Aksel  
Hiiesalu  

  Avaldame kaastunnet lähedastele

Elanike arv registris 5242
 ◦ 2679 mehed
 ◦ 2563 naised

Sündide arv 14 
Surmade arv 52 

Saabus elanikke 61 
Lahkus elanikke 62

Elanikkonna statistika 

(10. juuni seisuga)

L ääneranna Vallavalitsus teatab avatud menetluse 
algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projek-

teerimistingimuste andmiseks Keemu külas, Laine kinnis-
tule abihoone (saun-külalistemaja) püstitamiseks vajaliku 
ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib projekteeri-
mistingimused anda detailplaneeringu olemasolu korral 
detailplaneeringuga määratud abihoone kasutusviisi ning 
arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike tingimuste 
täpsustamiseks, kuna detailplaneeringu kehtestamisest on 
möödas üle viie aasta.

Projekteerimistingimuste eelnõuga ja Matsalu rahvuspargi 
valitsema volitatud asutuse Keskkonnaameti kooskõlas-
tusega saab tutvuda 06.–20.07.2020 aadressil www.laane-
rannavald.ee/projekteerimisteated. Ehitisregistris esitatud 
taotlusega saab tutvuda www.ehr.ee (vajalik ID-kaardi 
või Mobiil-IDga sisselogimine). Alal kehtiva Matsalu küla 
Laine detailplaneeringuga (kehtestatud 13.04.2003 Lihula 
Vallavalitsuse korraldusega nr 135) saab tutvuda aadressil: 
www.laanerannavald.ee/kehtestatud.

Arvamusi ja ettepanekuid võib esitada e-kirja teel vallaval-
itsus@laaneranna.ee või postiga Lääneranna vallavalitsus, 
Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond. Lisainfo 
kaire.koitne@laaneranna.ee

Projekteerimistingimuste  
avatud menetluse teade
Kaire Koitne 
Planeeringu- ja arendusspetsialist

Lihula postkontori  
lahtiolekuajad juulis

O mniva Lõuna regiooni juht Annely Noobel andis 
Lääneranna vallavalitsusele teada, et perioodil 

9.–31.07.2020 on Lihula postkontor ajutiselt avatud tei-
sipäeviti ja neljapäeviti kell 9.00–16.00 ning teistel näda-
lapäevadel suletud.

Noobel tuletas meelde, et kõikidel ettevõtetel ja eraisikutel 
on võimalik tellida teenuse osutamiseks kirjakandja tasuta 
koju või kontorisse kliendiinfo telefonil 661 6616. Tellimusi 
võetakse vastu tööpäevadel kell 9–20 ja nädalavahetusel 
9–15.

Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid: 
 » kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja 

kättetoimetamine

 » rahakaartide kättetoimetamine

 » ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine

 » postimaksevahendite müük

 » maksete vahendus 

29. VIII 1930 – 12. V 2020

Lembit Alpius  19. VI 1945 – 15. V 2020 
Nikolai Fomtšenkov 06. IV 1945 – 25 V 2020 
Kaljo Anijärv  20. XI 1945 – 26. V 2020 
Eimar Pärnpuu  03. VII 1958 – 28. V 2020 
Aleksander Veermäe 23. I 1929 – 30. V 2020 
Rein Koppel  20. IX 1962 – 31. V 2020 
Ülo Noor  24. VII 1935 – 02. VI 2020 
Ülo Aavekukk  04. III 1931 – 04. VI 2020 
Helmi Raud  16. X 1938 – 06. VI 2020 
Ülle Heinver  14. III 1959 – 06. VI 2020 
Leida-Rosilvi Tali  29. III 1934 – 07. VI 2020 
Nikolai Revtšuk  15. II 1962 – 08. VI 2020
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J uunikuust alates korraldab sotsiaaltransporti Pärnu 
linnas ja maakonnas Pärnumaa Ühistranspordikes- 

kus (PÜTK). Esimesel kolmel kuul toimib osaliselt ka sot-
siaaltranspordi senine korraldus, et inimestel oleks aega 
harjuda. 

Sotsiaaltranspordi klientideks on inimesed, kelle tervis-
lik seisund takistab isikliku sõiduauto või ühistranspordi 
kasutamist, kuid kellele on vaja tagada võimalus käia tööl, 
koolis ja kasutada avalikke teenuseid.

Sotsiaaltranspordi sõite on õigus PÜTK-ilt tellida ainult 
nendel inimestel või nende esindajatel, kelle andmed on 
Pärnumaa omavalitsused eelnevalt PÜTK-ile edastanud. 
Kliendid, kes soovivad lähiajal sõite tellida, peavad esime- 
sena pöörduma oma sotsiaaltöötaja poole, et andmed edas-
tataks kiiresti PÜTK-ile. Kõik need inimesed, kellel esialgu 
sõite plaanis ei ole, ei pea teenuseosutaja vahetumise tõttu 
kohe midagi tegema, kohalik omavalitsus korraldab ise 
mõne aja jooksul kliendiandmete edastamise.

Omavalitsused saadavad sotsiaaltransporti vajavate 
inimeste ehk klientide andmed PÜTK-ile edasi. Sealhulgas 
teatatakse PÜTK-ile iga kliendi kohta talle lubatud soodus- 
hinnaga sõitude arv. Soovi korral saavad kliendid oma 
soodushinnaga sõitude arvu teada sotsiaaltöötajalt. Kui 
klient soovib sõita rohkem, kui talle soodushinnaga sõite 
määratud on, saab ta seda teha tavahinnaga. Tavahinnaga 
sõitude arv ei ole klientidele piiratud.

PÜTK-il on sotsiaaltranspordi osutamiseks võimalik kogu 
maakonnas kasutada 11 sõiduautot ja kuut erisõidukit. 
Kõik need autod on töö ajal tähistatud esiklaasil oleva 
sildiga „Sotsiaalsõit”.  Erisõidukid on varustatud tõstukiga 
ning need võimaldavad peale võtta kaks ratastooli. Üks 
autodest on varustatud kandemadratsi ja -raamiga. Kõigis 
erisõidukites on kasutamiseks olemas ratastool, kandetool 
ja trepironija. Kõik sõidukid on jaotatud üle maakonna 
laiali. Veoteenust osutab firma AS L&L.

Autojuhid abistavad vajadusel kliente kodust sõidukisse ja 
sõidukist sihtkoha fuajeesse ning aitavad kaasavõetavate 
liikumisabivahendite ja kottide paigutamisel. Juhul kui 
inimesel on abi vaja ka sihtkohas ja/või sõidu ajal, siis peab 
ta endale kaasa võtma saatja. Isikliku saatja puudumisel 
tuleb pöörduda oma sotsiaaltöötaja poole. Kandemadratsi 
või -tooli tõstjad tagab vedajafirma. 

Kliendid või nende esindajad saavad sõidutellimusi esi- 
tada tööpäevadel kell 08.00–15.00 helistades telefonile 442 
5769 või 5880 0893 või e-postiga sotsiaaltransport@pytk.
ee. Võimalusel tuleks oma sõidutellimus esitada vähemalt 
kolm tööpäeva varem. Samadelt telefoninumbritelt saab 
küsida ka lisainfot. PÜTK-i kodulehel www.pytk.ee on 
avaldatud sotsiaaltranspordi kliendileht.

Linna ja maakonna ühtselt toimiva sotsiaaltranspordi kor-
ralduse loomist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Sotsiaaltranspordi korraldus läks üle Pärnumaa  
Ühistranspordikeskusele

Sõidutsoon nr 1: Sõidutsoon nr 2: Sõidutsoon nr 3:

Pärnu keskuslinn
Pärnu maakond, v.a 
Pärnu keskuslinn

iga muu maakond eraldi 

Soodushind tööpäeval 2 eurot 2 eurot 4 eurot
Soodushind puhkepäeval 3 eurot 3 eurot 6 eurot

Tavahind tööpäeval 10 eurot 10 eurot 10 eurot
Tavahind puhkepäeval 15 eurot 15 eurot 15 eurot
Hind ühele saatjale 0 eurot 0 eurot 0 eurot

PÜTK hinnakiri kliendile alates 01.06.2020 
Üks sõidusuund
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L ääneranna vald kuulutas maikuu keskkonna-
kuuks, mis möödus väga tegusalt. Nüüd on aga 

keskkonnakuu läbi saanud ning on aeg teha väike 
kokkuvõte meie tegemistest ja tulemustest.

Keskkonnakuul avaldasime veebiajalehes Lääne- 
ranna Teataja mitu artiklit jäätmete teemal ja pida-
sime ka videoblogi. Viimase abil õpetasime vaata-
jatele, kuidas kodus prügi sorteerida, ning selgita-
sime, milleks see kõik vajalik on. Samuti kuulutasime 
välja prügi sorteerimise kampaania #SordiSinagi ja 
loosisime välja ühele väga tublile sorteerijale kom-
postri, selle omanikuks sai Maarja Jõevee, kes on 
võtnud teadliku suuna vähendada enda tekitatud 
prügi kogust. Palju õnne, Maarja, Sa oled eeskujuks 
meile kõigile!

Kõige populaarsemaks artikliks osutus prügima-
janduse pahupoolt tutvustav kirjatükk, mis ilmus 
Lääneranna Teataja käesoleva aasta neljandas paber-
lehes. Artiklis rääkisime prügi viskamisest loodu-
sesse, valesti sorteerimisest ja avaliku konteineri 
valest kasutamisest. Videoblogis aga saavutas esi-
mese koha biojäätmete sorteerimist tutvustav video. 
Kõik videod on järele vaadatavad Lääneranna Teataja 
veebiportaalis ajaleht.laaneranna.ee/keskkonnakuu.

Keskkonnakuuga liitus ka Lääneranna Noortevoli- 
kogu, kes lükkas käima mai väljakutse, milleks oli 
prügimaraton. Prügimaratonil läbiti 164,5 km, koris-
tades samal ajal looduses vedelevat prügi. Prügi saadi 
kokku üle 40 kotitäie. Suur aitäh noortele!

Keskkonnakuu ajal saime olulist tagasisidet, millest 
selgus, et prügi sorteerimise tahe on olemas, kuid 
vahel jääb prügi sorteerimata teadmatusest või on 
pakendikonteiner liiga kaugel. Samuti esineb mõnes 
piirkonnas probleeme pidevalt ületäitunud pakendi- 
konteineritega, mis teeb meele mõruks. Pakendikon-
teinerite kogumisvõrgustiku on vald üle vaadanud 
ning puudused likvideeritakse peatselt. Mitmesse 
olemasolevasse kogumiskohta tuuakse lisakonteine-
reid ja mõnes kohas vahetatakse konteinerid ümber, 
aga tulemas on ka pakendikonteinerid mitmesse 
asulasse, kus neid varasemalt ei ole olnud. Kui muu-
datused on tehtud, siis anname neist ka jooksvalt 
teada. Siinkohal sooviksime tänada tähelepanelikke 
kodanikke, kes meile kitsaskohtadest märku andsid – 
koostöös saavutame parima tulemuse!

Eksperimendi tulemused
Videoblogi ei olnud ainult õppematerjal, vaid selle 
osana tegime ka ühe eksperimendi. Eksperimenti 
tegema ajendas mind teadmine, et 2018. aastal tekkis 
Eesti majapidamistes kokku 190 800,3 tonni segaol-
mejäätmeid ehk prügi, millega ei ole midagi peale 
hakata. See teeb keskmiselt ühe inimese kohta 145 
kg segaolmejäätmeid aastas, mis on väga suur kogus 
ning minu jaoks oli see number ehmatav. Seega otsus-
tasin teha eksperimendi saamaks teada, kui suur on 
minu jälg keskkonnale, et sealt edasi teha järeldused 
ning vajaduse korral muuta oma elustiili. 

Eksperiment kestis 30 päeva, mille jooksul kaalusin 
ja andsin mahulise hinnangu minu kodus tekkinud 
prügile jäätmeliikide kaupa. Eraldi kogusin segaol-

mejäätmed, segapakendi, paberi ning biojäätmed. 
Pakendid, paberi ja biojäätmed viisin selleks ette 
nähtud kogumiskohta ehk andsin oma panuse 
selleks, et need jäätmed võetaks ringlusesse. 
Segaolmejäätmed panin oma prügikasti. 
Eksperimendist võttis osa ka Lääneranna 
valla avalike suhete spetsialist Kristina 
Kukk, kes keskkonnakuu alguses korjas 
välja ainult biojäätmed ning ülejäänud 
prügi pani segaolmeprügikasti. Keskkonna-
kuu teise nädala lõppedes otsustas Kristina 
samuti hakata  pakendeid ja paberit eraldi sor- 
teerima. 

Eksperimendis saadud tulemused näitavad, 
et prügi sorteerides on võimalik oluliselt 
vähendada segaolmejäätmete kogust. Kui 
minu pere ei sorteeriks prügi, siis vajaksime 
vähemalt 600 l prügikasti eeldusel, et prügivedu 
toimub kord kvartalis. Prügi sorteerides aga 
suuname 93% kodus tekkinud jäätmetest ring- 
lusesse ning vajame ainult 80 l prügikasti 
segaolmejäätmete jaoks. Segaolmejäätmete 
kogused tõepoolest vähenevad kardinaal-
selt kui prügi sorteerida. Seda tõestab ka 
Kristina näide, kes vähendas segaolmejäät-
mete teket võrreldes kuu esimese poolega 
86%-lt 15%-le.

Antud eksperimendi tulemused ei ole kind-
lasti teaduslikul uurimismeetodil saadud, 
kuid annab siiski mingi ülevaate. Arvutusli-
kult tekkis minu peres segaolmejäätmeid ühe 
inimese kohta 56,4 kg (87 l) ning Kristina peres 
26,7 kg (420 l). Seega toodame segaolmejäät-
meid kõvasti vähem kui keskmine eestlane. 

Kolm olulisemat järeldust eksperi-
mendist:

1. Prügikogused sõltuvad palju elustiilist – 
ei ole olemas ühtset kogus ühe inimese 
kohta;

2. Kodus tekib kõige rohkem pakendi-
jäätmeid – u 70% kõikidest jäätmetest;

3. Prügi sorteerides on võimalik vähendada 
oluliselt segaolmejäätmete mahtu – kogu 
prügist moodustavad segaolmejäätmed 
ainult 7%.

Esitage ettepanekuid
Nii tegevuste rohke keskkonnakuu korral-
damine oli ka meile esimene omataoline 
kogemus. Keskkonnakuu kohta tagasiside, 
aga ka ettepanekud järgmiseks aastaks on 
meile väga olulised. Seega, kui Sa tunned, 
et antud teema kõnetab Sind ning Sul on 
mõtteid, mida võiks järgmisel aastal kesk-
konnakuul kajastada või Sul on juba praegu 
mingeid küsimusi tekkinud, anna sellest 
meile teada e-posti aadressile piret.maestu@
laaneranna.ee. 

Keskkonnakuu kokkuvõte:
93% kodus tekkinud jäätmetest on suunatud ringlusse
Piret Mäestu 
Järelevalvespetsialist

Biolagunevad 
jäätmed
21%

Segaolmejäätmed
7%

Segapakendid
67%

Paber ja papp
5%

Biolagunevad 
jäätmed
15%

Segaolmejäätmed
52%

Segapakendid
29%

Paber ja papp
4%

Biolagunevad 
jäätmed
14%

Segaolmejäätmed
86%

Biolagunevad 
jäätmed
15%

Segaolmejäätmed
15%

Segapakendid
61%

Paber ja papp
9%

 Pireti majapidamises 30 päeva 
jooksul tekkinud jäätmete mahud

Kristina majapidamises 30 
päeva jooksul tekkinud jäätmete 
mahud

Kristina majapidamises kuu 
esimesel poolel tekkinud 
jäätmete mahud

Kristina majapidamises kuu 
teisel poolel tekkinud jäät-
mete mahud



7L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  6  ( 2 9 )  2 0 2 0

18. juulil toimub SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
toetuse abil Lääneranna vallas jäätmete kogumisring, kus 
saab tasuta üle anda kodumajapidamises tekkinud oht-
likke jäätmeid.

Kogumisringil võetakse vastu ainult ohtlikke jäätmeid, 
nagu näiteks akud, patareid, ravimid, keemiajäätmed, 
taimemürgid, värvid, lakid, õli- ja kütusefiltrid, ohtlike 
ainetega reostunud pakendid, päevavalgus- ja nn säästu-
lambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, tulekustutid 
jms. Üleantavad jäätmed peavad olema kinnises anumas, 
et tagada lekkekindlus (nt veendu, et värvipurgil on kaas 
tihedalt suletud).

Muid jäätmeid (nt elektroonika, rehvid, eterniit, ehitus-
jäätmed, mööbel, muruniiduk, gaasiballoon jms) vastu ei 
võeta! 

Kogumisringi ajal sõidavad jäätmete kogumisveokid 
graafiku alusel läbi erinevatest kogumispunktidest kogu 

valla territooriumil, võttes kogumispunktides eraisikutelt 
jäätmeid vastu tasuta. Kogumisring toimub kindla graafiku 
alusel ning peatusi tehakse ainult graafikus märgitud kogu-
mispunktides.

Kuna Lääneranna valla territoorium on suur, siis kogumis-
ringil  on kaks kogumisveokit samal ajal. Jäätmete üleand-
jal ei ole vaja teha muud, kui valida endale sobiv peatus, kus 
kogumisveok peatub, ning tulla õigel ajal peatusesse, et oht-
likud jäätmed üle anda. Sõltuvalt jäätmete hulgast võivad 
kellaajad nihkuda, mitõttu palub vallavalitsus varuda aega 
ja kannatust!

Kogumispunktide täpsed asukohad on näha ka kaardilt, 
mis on kättesaadav veebiaadressil www.bit.do/jaatme- 
ring2020.

Küsimuste korral kogumisringi kohta palun ühendust võtta 
järelevalvespetsialistiga:  Piret Mäestu telefonil  5690 0263 
või e-posti aadressil piret.maestu@laaneranna.ee.

Juulis toimub ohtlike jäätmete ring
Piret Mäestu 
Järelevalvespetsialist

Peatuse 
nr

Kogumispunkt
Peatuse 
aeg

Peatuse 
nr

Kogumispunkt
Peatuse 
aeg

1 Tuudi küla, Tuudi kaupluse parkla 8.30 1 Irta küla, külakeskuse parkla 9.00
2 Meelva küla, Meelva bussipeatus 8.55 2 Koonga küla, Koonga teeninduskeskuse maantee äärne parkla 9.30
3 Metsküla küla, Metsküla kooli esine parkla 9.10 3 Kõima küla, Tammaru bussipeatus 10.00
4 Saastna küla, Saastna bussipeatus 9.25 4 Mihkli küla, Mihkli bussipeatus 10.20
5 Salevere küla, korterelamute juures (Salevere tee 1) 9.45 5 Vanamõisa küla, Vanamõisa silla juures (Mõisatalli) 11.10
6 Massu küla, Massu meierei juures 10.10 6 Kirbla küla, Luha tee kortermajade parkla (pakendikonteineri juures) 11.30
7 Kõmsi küla, Kõmsi rahvamaja parkla 10.30 7 Kloostri küla, Kloostri bussipeatus 12.15
8 Virtsu alevik, endise Kajaka poe parkla (Tööstuse 9a) 11.00 8 Kirikuküla, Kirikuküla lauda juures 13.00
9 Karuse küla, Karuse bussipeatus 11.40 9 Alaküla, Sipa‐Suitsu ja Nilbi tee rist 13.30
10 Vatla küla, Vatla kooli bussipeatus 12.10 10 Oidrema küla, rahvamaja parkla 14.30
11 Paatsalu küla, Paatsalu bussipeatus 12.45 11 Lõpe küla, katlamaja ees 15.00
12 Tõusi küla, Paadrema rahvamaja parkla 13.30
13 Varbla küla, Varbla rahvamaja taga olev parkla 14.10
14 Aruküla, Raheste bussipeatus 14.40
15 Kulli küla, Saulepi keskus (Külaplatsi kinnistu) 15.10

15. augustil saab Lääneranna valla territooriumi erine-
vais paigus ära anda eterniidijäätmeid. Eterniiti võetakse 
vastu ainult eraisikutelt. Eterniidijäätmete äraandmiseks 
on vaja eelnevalt registreeruda 17. juuliks või mahu täi-
tumiseni.

Eterniidi üleandmine on tasuta kõigile valla elanikele ja 
toimub SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse 
abil. Eterniidi üleandmiseks tuleb eelnevalt registreeruda 
tel 5690 0263 või e-posti teel piret.maestu@laaneranna.ee. 
Registreerudes tuleb kirja panna oma nimi, kontaktand-
med (aadress, telefon, e-posti aadress) ja eterniidijäätmete 
kogus. Eterniidijäätmete koguse arvutamisel arvestada, 

et 1 m² eterniiti kaalub u 16 kg. Purustatud eterniiti vastu 
ei võeta. Ühe pere kohta võetakse vastu maksimaalselt 3 
tonni eterniiti.

Eterniidi üleandmiseks peab registreerija olema valmis 
transportima jäätmed oma kulul etteantud kogumispunkti, 
mille asukoht antakse teada pärast registreerimise lõppu. 
Täpsemad kogumiskohtade aadressid, ajagraafik ning vas-
tuvõtutingimused lepitakse kokku registreerijatega perso-
naalselt enne kogumisringi toimumist.

Soovitame registreerimisega kiirustada, sest registreeru-
misel kehtib reegel – kes ees, see mees!

Algab eterniidi kogumisringile eelregistreerimine
Piret Mäestu 
Järelevalvespetsialist

Lihula jäätmejaam (Oja tn 8) on perioo- 
dil 01. juuni – 31. oktoober avatud 
teisipäeval ja reedel kell 16.00–18.00 
ning laupäeval kell 11.00–14.00.

Lihula jäätmejaama on Lääneranna 
valla elanikel võimalik tasuta ära 
anda: 

 ◦ Paber ja papp

 ◦ Plastpakendid ja kile

 ◦ Koduelektroonika

 ◦ Ohtlikud jäätmed

 ◦ Klaastaara

 ◦ Suurjäätmed (vana mööbel, 
kraanikausid, aknad jms).

Ehitusjäätmeid vastu ei võeta, need 
tuleb ehitustööde tegijal viia eraldi 
konteineriga prügilasse.

Lisainfo Lääneranna valla kodulehelt 
www.laanerannavald.ee/lihula-jaat-
mejaam

Ohtlikke jäätmeid saab ära anda ka 
Koonga kogumispunktis, mis asub 
endises elektroodkatlamajas Koonga 1 
maja vastas. Jäätmete äraandmine 
tuleb eelnevalt telefoni teel kokku lep-
pida telefonil 518 7259 (Jaan Palm).
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In memoriam  
Ülle Heinver 14. III 1959 – 06. VI 2020

6. juunil helistas häirekeskusesse üks mootorrattur, 
kes andis teada, et nägi Lihula Olerexi tanklas 

avarii põhjustanud autot, mis sõitis kohapealt 
minema. Mootorrattur asus autot jälitama, sest 
nii nagu igaühel on õigus enesekaitseks, nii on 
ka igaühel õigus kurjategijat kinni pidada, et 
ta politseile üle anda. Õnnetuseks ei teadnud 

mootorrattur, et joobes juhil, Mikk Tarrastel, on 
ka relv. See sai mootorratturile saatuslikuks.

Mootorrattal sõitnud mees oli Toompea malevkonna 
kaitseliitlane Virgot Rägastik. Oma käitumisega tol öösel 
kehastas ta seda, milline peaks olema kaitseliitlane: 

tähelepanelik oma kogukonna suhtes ja julge seaduserik-
kumise peatamiseks.

Virgot liitus Kaitseliiduga alles selle aasta alguses. Ometi 
oli Toompea malevkonna siderühmas juba kokku lepitud, 
et algaval nädalal läheb Virgot koos oma rühmakaaslastega 
parandama sideautot. Nüüd viivad kaaslased Kaitseliidust 
tema hauale pärja. Kaitseliidu Toompea malevkonna nimel 
avaldan kaastunnet Virgoti perekonnale ja lähedastele.

Ilmar Raag 
malevapealik

In memoriam  
Virgot Rägastik 25. IX 1979 – 06. VI 2020

Ü lle Heinver oli 
Imeline Inimene. 

Tütar. Abikaasa. Ema. 
Vanaema. Ämm. Tädi. 
Apteeker. Inimene 
selle kõige suuremas 

tähenduses. Iseloo- 
mult väga malbe ja 

südamlik, kaastundlik 
ja empaatiline. Olenemata 

oma rollist pühendus ta sellele 
täielikult. Ta oli täielik perfektsio- 
nist. Kõiges. Näiteks minu lapsepõlve-
kodus ei puudunud kunagi laualt soe 
õhtusöök. Lapsena tundus see nii 
tavaline, arvasin, et kõikides pere-
des on nii. Alles palju aastaid hiljem 
mõistsin, et paljudes peredes on asjad 
hoopis teisiti. 

Mäletan lapsepõlvest ema hilistel 
õhtutundidel moosi keetmas või kurke 
marineerimas. Muretsesin tihti, kas ta 
pole mitte järgmisel päeval väsinud. 
Ta ei olnud, ei kurtnud kunagi. Või 
see, kuidas ema võis isegi suure pea- 
valuga ette võtta iganädalase kogu 
korteri koristuspäeva, sest… laupäev 
on ju ometigi koristuspäev. Kõike, 
mida ta ette võttis, tegi ta suurima 
pühendumusega – jõulupraest õue-
trepikoja koristamiseni, õega õppimi- 
sest sokikandade nõelumiseni. Ta oli 
ka suurepärane kokk ja küpsetaja. 
Jään alatiseks igatsema tema prae-
kastet, koduleiba ja kaneelisaiu. 

Isaga elasid nad väga aktiivset elu – 
võtsid ette mitmeid reise Euroopasse, 

sõitsid ringi mööda Eestimaad, tegid 
tervisesporti. Polnud üldse imelik, et 
mõnel nädalavahetusel otsustasid nad 
minna Peipsi äärde küüslauku ostma 
või Viitnale šašlõkki sööma. Viimase 
aja huvideks oli aiandus – aiamaa ja 
kasvuhoone rajamine, erinevate vil-
japuude ja taimede kasvatamine. Kah-
juks jäi see aeg aga väga üürikeseks. 

Ja lapselapsed. 2011. aastal, mil 
sündisid Ülle esimesed lapselapsed, sai 
talle osaks uus suur pühendumine – 
olla vanaema. Ta hoidis ja hellitas oma 
viit lapselast väga. Vastu ööd laste-
laste soovil mannavahtu keeta, öö läbi 
pead silitada või sünnipäevaks liiga 
kallis kingitus osta polnud tema jaoks 
mingi küsimus. Hoolimisel, armastu-
sel ja hellitustel ei olnud piire. 

Ülle oli väga tark inimene. Kõiksugu 
õigekirjaküsimustes ja muudes kaht-
lustes pidasin alatihti ikka just emaga 
nõu. Ka oli ta suur raamatuarmastaja. 
Juba lapsena oli meie kodu täis eri-
nevaid raamatuid, sealhulgas mul-
jetavaldav lasteraamatute kogu. Ikka 
ja jälle käin sealt üht-teist laenamas. 
Ka oli ta meie pere arstiks. Kas lapsele 
No-spad võin anda? Mis mul seal pare-
mal kõhus valutada võiks? Jne. Ikka 
ja alati sai temalt abi. Ja mitte ainult 
meie pere. Mäletan lapsepõlvest, et 
ikka tuldi nädalavahetuste mõne 
ootamatu valuga meie ukse taha abi 
küsima. Apteekri koduses ravimikapis 
leidus rohtu vaat et kõige vastu.

Ülle oli kõige suurema südamega ja 
kaastundlikum inimene, keda mina 
oma elus kohanud olen. Isa kutsus 
teda ikka meie-Ülleks. Ja just seda ta 
ongi – Meie-Ülle. On au olla sellise 
suurepärase inimese tütar.

Jääme sind alatiseks armastama ja 
igatsema, meie kallis Ülle!

Siret Kesküla 
Ülle vanem tütar 

14. juunil 2020

Ülle Heinver oli apteeker selle ameti 
kõige paremas ja suuremas tähen-
duses. Tema pühendumus, hoolivus 
ja abivalmidus oli Lihula kogukonna 
jaoks 40 aastat hindamatu väärtus. 
Seda ei juhtu just sageli, et aptee- 
ker jääb ühele kindlale apteegile nii 
kauaks truuks. See on kogukonna 
tunne, mõistmine ja usaldus, mil-
list väärtus ta lõi, panustades Lihula 
inimeste tervise heaolusse. Ülle oli 
eeskujuks ja teerajajaks paljudele 
noortele apteekritele, andes edasi 
oma teadmisi ja oskusi. Ta ei jätnud 
ühtegi apteegikülastajat kunagi hät-
ta, vaid tegutses seni, kuni soovitud 
lahendus leiti, säilitades apteekri 
rahulikkuse ja empaatilisuse. Ülle, 
jääme Sind südamest igatsema…

Euroapteegi kollektiiv

ELU

6. juuni hilisõhtul sai politsei väljakutse Lihulasse, kus 
Olerexi tankla juures oli Subaru otsa sõitnud kahele 
parkinud autole, tankla seinale ja turvakaamerapostile 
ning seejärel lahkunud.

Autot hakkas jälitama mootorrattur. Lihulast Tuudile viival 
vanal raudteetammil sõitis Subarut juhtinud suvitaja Mikk 
Tarraste kraavi, väljus autost ja tulistas mootorratturit, kes 
hukkus sündmuskohal. Seejärel tulistas Tarraste juhusli-

kult mööda sõitnud Žigulid, milles olid vanavanemad koos 
3-, 5- ja 9-aastase lapselapsega. Autos sai surma Lihula 
apteeker Ülle Heinver, kaks nooremat last said üliraskelt 
vigastada, kolmas pääses. Viga sai ka autot juhtinud mees, 
kes pääses haiglast järgmisel päeval.

Ajalehe ilmumise ajaks on mõlemad vigastada saanud 
lapsed pääsenud haiglast kodusele ravile. Tarraste suhtes 
uurimine alles käib.

Traagilised sündmused Lihulas nõudsid kahe inimese elu
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J uuni keskpaigas avati hingehoiutelefon 116 123, 
kuhu oodatakse helistama kõiki inimesi, sõltumata 

religioonist ja maailmavaatest, et saada tuge haigustest, 
õnnetustest või elusituatsioonist põhjustatud psüühilise 
kriisi leevendamiseks ja turvatunde loomiseks. Tugiliini 
kõnedele hakkavad vastama erialase hariduse ja töökoge-
musega hingehoidjad.

„Seoses COVID-19 puhanguga on ühiskonnas kasvanud 
ebastabiilsus, paljusid on vallanud töökaotuse tõttu lootu-
setus ja hirm tuleviku ees, piiratud on olnud suhtlusvõima-
lused, mistõttu jäävad paljud inimesed oma probleemidega 
üksi,” ütles sotsiaalministeeriumi peakaplan Ove Sander. 
„Lisaks on kriisiolukorras reaalseks ohuks surmaga lõppev 
haigus, mis tekitab surmahirmu ja eksistentsiaalseid küsi-
musi. Kõik see suurendab enesetappude riski, tekitab äre-
vushäireid ja erinevaid psühholoogilisi probleeme.”

Sanderi sõnul on 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas 
kõigile kodanikele ilma eelneva registreerimise nõudeta 
kättesaadava ja tasuta hingehoiutelefoni loomine oluline 
ning vajalik abi inimeste turvatunde loomisel ja pingete 
maandamisel. Samuti on hingehoiutelefon ennetav tugi 
erinevate kriisisituatsioonis tekkivate probleemide maan-
damisel.

Telefoniliinil tööle hakkavad hingehoidjad omavad eri-
alast haridust ning töökogemust hingehoidjatena ja ka 
telefoninõustajatena. Lisaks teoloogilisele haridusele on 
hingehoidja saanud ettevalmistuse, et aidata haigeid, krii-
sis ja psüühiliste probleemidega hädas olevaid või surevaid 
inimesi ning hingehoidja töö on lähedane kliinilise psüh-
holoogi omale, hõlmates sellest erinevalt ka inimese eksis-
tentsiaalseid ja usulisi vajadusi.

Hingehoiutelefon on alustanud koostööd Häirekeskusega. 
Nii Häirekeskuse hädaabinumbrilt 112 kui ka riigiinfo 
telefonilt 1247 saab hingeabi ja emotsionaalset tuge vajav 
inimene ühenduse ka hingehoidjaga.

„Häirekeskuse jaoks on oluline, et saame maksimaalselt 
aidata ka neid inimesi, kes vajavad vaimset tuge. Pika- 
ajaline pingeseisund võib olla laastava mõjuga vaimsele 
tervisele ja koostöös hingehoiutelefoniga saab Häirekeskus 
aidata paremini ja kiiremini neid inimesi, kes on vaimselt 
keerulises olukorras,” rääkis Häirekeskuse peadirektor 
Kätlin Alvela.

Hingehoiutelefoni teenus on helistajale tasuta ning kät-
tesaadav kõigile inimestele 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva 
nädalas. Telefonilt saab abi eesti, vajadusel ka vene ja 
inglise keeles.

Hingehoiutelefon aitab vaimset tuge vajavaid inimesi 

L ääneranna vallas, peamiselt Virtsu ümbruses kasvab 
Mandri-Eestis ainsana väga uhke ja haruldane käpa- 

line – valge tolmpea. Seni on teda teada tuntuimast kohast 
Laelatu puisniidult, kahest kohast Nehatu piirkonnas ja 
äsja lisandunud kahest uuest leiukohast Virtsu lähedal.

Valge tolmpea õitseb mai lõpust juuni keskpaigani. Taimed 
on keskmiselt 20–50 cm, puhasvalgete õitega, mis meenu-
tavad natuke kellukaid. MTÜ Käoraamat, kelle eesmärk on 
käpaliste uurimine, kaitsmine ja tutvustamine, kutsub üles 
meenutama, kas olete märganud Lääneranna vallas teisigi 
kohti, kus antud iludus võiks kasvada? Kui jah, siis palun 
andke sellest teada info@kaoraamat.ee. 

Teine käpaline, mille leviala MTÜ Käoraamat Lääneranna 
vallas kaardistab, on punane tolmpea. Taim, mis on oma ere-

date lillakasroosade õitega üks Eesti eksootilisema välimu- 
sega käpalisi. 25–60 cm kõrgused taimed kasvavad peami- 
selt puisniitudel ja loometsades, loopealsetes, kadastikes 
ning kuivades ja hõredates loomännikutes ning õitsevad 
juunis-juulis. Punase tolmpea lehed on süstjad, tumero-
helised, alt sinakasrohelised, veidi renjad, püstiselt kaldu. 
Õisi on 2–14 (24), lillakaspunased või roosakaslillad, üsna 
suured, raotud, kannuseta. Õite alusel on väike kandeleht. 

Kui märkate suvel looduses liikudes punast tolmpead, 
jätke asukoht meelde, tehke pilt ning saatke see ülaltoodud  
e-posti aadressile.

Mõnusat looduses viibimist!

Rainar Kurbel  
MTÜ Käoraamat juhatuse liige

Hei, Lääneranna loodushuviline!
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Meie koolilõpetajad
Koonga Kool
Põhikooli lõpetajad

Berit Kuru, Janela Paivel, Miko Põder, Kaisa Suija, Kerttu 
Suija. Klassijuhataja Meeli Luige

Lasteaia lõpetajad

Casandra Konstabel. Õpetaja Hille Tamsalu, õpetaja abid 
Tiina Hirvela ja Virve Visnu

Kõmsi Lasteaed-Algkool
Algkooli lõpetajad

Marian Alpius, Hendrik Jõgi, Gloria Lepik, Kai Urb, Raldi 
Vendel. Klassijuhataja Marika Peksar

Lasteaia lõpetajad

Elena-Marie Kais, Kessu Kõllama, Leek Linnupõld, 
Egon-Kristofer Nellis, Karl-Ekert Nellis, Cristina Rand, 
Lisete Suurväli, Liisbeth Vridolin. Õpetajad Marju Kriik ja 
Agne Alpius, õpetaja abi Heidi Alpius

Lihula Gümnaasium
Põhikooli lõpetajad

Melani Alpius, Andres Anijärv, Karoliina Bachaus, Samuel 
Kastepõld, Indrek Kivisalu, Risto Kukk, Kristin Kunz, Erik 
Loos, Joosep Michels, Renori Mikkus, Gerlin Nellis, Silver 
Nikkel, Hugo Noormets, Heleri Oad, Andero Polberg, Astrid 
Põhako, Marleen Põhako, Henry Põld, Karoliina Pärnpuu, 
Mario Reks, Sander Sõber, Kelian Talviste, Marietta Viher-
puu, Sten Viikmann. Klassijuhataja Ave-Piia Rohtla

Gümnaasiumi lõpetajad

Kati Anijärv, Anna-Maria Kukk, Kelly Kuuseväli, Hanna 
Malk (kuldmedal), Birgit Mikkus, Raul Neeme, Keitlin 
Nikkel, Nathali Ploomipuu, Roland Söötmaa, Lysette 
Vahtra, Katrin Veek (kuldmedal), Arton Veepalu, Eglyd 
Villers. Klassijuhataja Kaire Pärnpuu

Mittestatsionaarse õppe lõpetajad

Sten Mänd. Kursuse juhendaja Heli Raavel

Lihula Lasteaed
Rando Berg-Jürgens, Kendra Heinmets, Randel Jänes, 
Zaara Koldits, Kristjan Kolõtšev, Kert Kukk, Bruno Kungla, 
Stenly Kuusik, Liisbet Laev, Pärtel Lepp, Jüri Mihk, Taavi 
Mihkelmaa, Loreen Pikkmets, Andreas Rebane, Helerin 
Renser, Sebastian Veetõusme. Õpetajad Aet Morševitski ja 
Imbi Post, õpetaja abi Reet Niineorg
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Lihula Muusika- ja Kunstikool
Jakob Leever (klaver), õpetaja Merje Vahula; Karl Muru-
mets (kitarr), õpetaja Irja Hark; Silver Nikkel (tromboon), 
õpetaja Mati Põdra; Hugo Noormets (löökpillid), õpetaja 
Mati Põdra; Kristel Oosim (kunst), õpetaja Kea Pelapson; 
Triinu Pikkmets (kontrabass), õpetaja Mati Põdra; Ralf 
Pindis (löökpillid), õpetaja Mati Põdra; Samuel Kastepõld 
(metsasarv, lisa-aasta lõpetaja), õpetaja Mati Põdra

Lõpe Kool
Põhikooli lõpetajad

Heleri Eermaa, Margus Pikkmets, Maris Pikkmets, Triinu 
Pikkmets, Enely Vahur. Klassijuhataja Sirje Kaska

Lasteaia lõpetajad

Annika Allik, Marian Kaas, Artur Pikkmets, Lauri Pikk-
mets, Helis Ratut, Hendri Toonikus. Õpetajad Liivi Ojamets 
ja Maire Süvang, õpetaja abi Aale Mihklepp

Metsküla Algkool
Mirell Rand, Simo Linno. Klassijuhataja Pille Kaisel

Varbla Kool
Põhikooli lõpetajad

Mareena Metsmaa, Kirke Kaasikoja, Ly-Ann Liiv, 
Mary-Marleen Kais, Birgit Põldaru, Biret Põldaru, Andre-
Rene Jõemaa, Estin Müür. Klassijuhataja Karin Lumera

Lasteaia lõpetajad

Mathias Pärn, Adeele Adler, Piret Padu, Siret Padu, Kertu 
Sirel, Kert Johannes Metsniit. Õpetajad Evi Ringmaa, Aime 
Krüüger, Marianne Lumera ja Kersti Rohtväli, õpetaja abi 

Helin Rohtväli 

Virtsu Kool
Põhikooli lõpetajad

Robert Idvani, Kirill Semenov, Madis Ääremann, Henri 
Kivisalu, Richard Toming, Ly-May Raudkivi, Eliise Peegel. 
Klassijuhataja Siivi Jõgi

Lasteaia lõpetajaid tänavu ei olnud
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Haridus on see,  Haridus on see,  
mis kindlustab vabadusemis kindlustab vabaduse

H. MannH. Mann

Lääneranna Vallavolikogu ja  Lääneranna Vallavolikogu ja  
Lääneranna Vallavalitsus õnnitlevad kõiki Lääneranna Vallavalitsus õnnitlevad kõiki 

lõpetajaid, nende õpetajaid ja lapsevanemaid!lõpetajaid, nende õpetajaid ja lapsevanemaid!



12 L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  6  ( 2 9 )  2 0 2 0

Pärnumaa Omavalitsuste Liit tunnustas tublimaid õpilasi
26. mail pidi aasta alguse plaanide kohaselt toimuma Pär-
numaa õpilaste tänupäev. Kuid paraku eriline olukord 
eeldab erilist lähenemist ning tublidega kohtumine jäi 
ära, kuid neid tänati ja tunnustati siiski – video vahen-
dusel.

Lääneranna vallast tunnustati 13 õpilast seitsmest üldha-
riduskoolist.

Simo Linno, Metsküla algkool, 6. klass

Simo on tubli õppur, kes osalenud edukalt paljudel olüm-
piaadidel ja ainevõistlustel. Tema eriline lemmik on loo-
dusõpetus; kahel viimasel õppeaastal on ta pääsenud ka 
bioloogiaolümpiaadi üleriigilisele võistlusele. Lisaks õp-
pimisele mahuvad Simo päevadesse jalgpallitrennid ning 
hooajal iganädalased orienteerumispäevakud, aga ka  
aktiivne osalemine noorkotkaste tegemistes.

Lii Urb, Lihula Gümnaasium, 11. klass

Tänavuse aasta ühiseks nimetajaks saab Lii kohta öelda: 
ANDEKAS LAPS, sest just sellenimelise stipendiumi andis 
talle Zonta Pärnu klubi. Vabariiklikul Hea Eeskuju konkur-
sil jõudis Lii finalistide hulka. Maakonna aineolümpiaa-
didel saavutas ta tänavu keemias, geograafias, matemaati-
kas ja eesti keeles I koha, bioloogias II koha. Lisaks edukad 
osalemised paljudel teistel konkurssidel ja viktoriinidel. 

Silver Nikkel, Lihula Gümnaasium, 9. klass

Silver on rahulik ja töökas noormees, kelle  jaoks on tead-
mised olulised. Ta on tubli õppur, saavutades tänavu aine- 
olümpiaadidel esikohad keemias, geograafias, bioloogias ja 
ajaloos. Kõige paremini tuleb välja füüsika: III koht olüm-
piaadil, maakonna füüsikaviktoriini võit, aineviktoriini 
Pulsar omavanuste parim tulemus. Silveri suur hobi on 
muusika.

Katrin Veek, Lihula Gümnaasium, 12. klass

Katrin on teotahteline ja järjekindel neiu, kellele õppimine 
on alati prioriteediks. Hinneteks ainult „viied” ning igal aas-
tal nopib ta esikolmikukohti maakondlikelt olümpiaadidelt. 
Tänavu oli Katrin parim eesti keeles, kunstis saavutas ta II ja 
bioloogias III koha. Lisaks õppimisele sobib neiule ajakirjani- 
kutöö, samuti on koolikaaslased kuulnud teda koolibändi 
kaunihäälse solistina.

Indrek Kivisalu, Lihula Gümnaasium, 9. klass

Indrek on selline noormees, kelle ööpäevas on vähemalt 30 
tundi. Koolis õpib hästi, olümpiaadidel särab teadmistega, 
pool päeva elab noortemajas, kus kirjutab ise ja viib läbi eri- 
nevaid projekte. Samal ajal on ta tulihingeline muusik ja 
mängib koolibändis. Kodus olles on palju looduses ja avas-
tab sealseid saladusi. Tema sisukaid teadmisi tunnistavad II 
koht geograafias ja III koht keemias, füüsikas on ta valmis 
õpetama eakaaslasi.

Klaid Järva, Virtsu kool, 3. klass

Klaid on neljadele ja viitele õppiv arvutihuviline noormees, 
kes on esindanud kooli Nutispordi võistluste piirkondlikus 
voorus ja vabariiklikul karikavõistlusel (minikarikas), kus 
sai võistkondlikult 6. kohta. Samuti osales ta Nuti-Mati 
matemaatika Eesti meistrivõistlustel, kus sai 3. klasside 
arvestuses 16. kohta.

Maia Vatsfeldt, Virtsu kool, 8. klass

Maia on tugev õppija, kellele võib alati loota. Osales üle-
riigilisel ettevõtlusvõistlusel Creatlon, kus saavutas koo-
li võistkonna liikmena 5. kohta, sealhulgas viimase etapi 
eest III kohta. Maia on osalenud ka Nutispordi vabariikli-
kul karikavõistlusel (minikarikas), kus kooli võistkonna 
ridades saavutas 6. kohta.

Kai Urb, Kõmsi Lasteaed-Algkool, 6. klass

Kai austab teisi inimesi. Kasutab sõnu „tänan” ja „palun”. 
Vabandab, kui vaja. Hindab inimesi selle järgi, kes nad on, 
mitte selle järgi, mida nad kannavad. Teab, et õpib kõige-
pealt iseendale ja teeb seda väga hästi. Ta kohtleb kaasõpi-
lasi nii, nagu soovib, et teda koheldaks.

Berit Kuru, Koonga Kool, 9. klass

Berit on aastaid osalenud olümpiaadidel, viktoriinidel, lau-
luvõistlustel, esindanud kooli koos kaasõpilastega 4H koo-
ris möödunud laulupeol. Ta on aktiivne osaleja koolipidu-
del, olnud tantsujuhi rollis, osalenud näidendites ja olnud  
koolipidudel õhtujuht.  Ta on koolihing.

Triinu Pikkmets, Lõpe Kool, 9. klass

Triinu on tubli ja heade õpitulemustega õpilane. Ta on kooli 
esindanud mitmetel olümpiaadidel, võistlustel ja konkurs-
sidel. Eesti keele olümpiaadil saavutas sel õppeaastal maa-
konnas I koha.  On  aktiivne Noorteühing Eesti 4H liige. 
Hobideks on muusika, lugemine, näitlemine. Triinu on 
abivalmis ja sõbralik koolikaaslane.

Jaana Klaas, Lõpe Kool, 8. klass

Jaana on tubli, kohusetundlik ja väga heade õpitulemus-
tega. On esindanud kooli erinevatel võistlustel ja viktorii- 
nidel. Hobideks on fotograafia, kokandus ja lugemine. Ta on  
aktiivne Noorteühing Eesti 4H liige ja osalenud erinevates 
projektides. Äärmiselt meeldiv, sõbralik ja rõõmsameelne 
koolikaaslane.

Robin Sirel, Varbla Kool, 4. klass

Robin on väga kohusetundlik, rõõmsameelne, heasüdamlik 
ja abivalmis õpilane, kelle õppeedukus on väga hea. Ta lööb 
alati aktiivselt kaasa kõigis klassi, kooli ja valla üritustes 
ning kooli huviringides. Talle meeldib ka sporti teha. Sel 
õppeaastal saavutas Robin Pärnumaa matemaatika olüm-
piaadil 8.–9. koha.

Johannes Eensalu, Varbla Kool, 2. klass

Johannes on alati väga viisakas ja väga heade õppetulemus-
tega. Osaleb erinevates huviringides nagu keraamika-, 
kokandus- ja näitering. Sel õppeaastal jõudis ta RMK met-
sapostkaardi konkursil ja Pärnu Jõuluküla luulekonkur-
sil parimate hulka. Samuti osales Kristjan Palusalu teksti 
lugemise projektis „Sünnipaik”. Johannes armastab loomi ja 
on väga heasüdamlik.

Pärnumaa õpilaste e-tänupäev on järelvaadatav veebile-
helt youtu.be/ZrQm-8_lM7Q
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N iisiis on õnnelikult lõpu-
ruudustikku jõudnud ka 

huvikoolide … jõudsin veel saada 
sõnasabast kinni, enne kui kirjutada 
siia „teistsugune kevad”, nagu oli 
pealkirjastatud muusikakooli puhk-
pilliosakonna õpilaste videoprodukt-
sioon. 

Kõik aastad ongi erinevad ja millegi 
poolest „teistsugused”. Mõjub aga see 
teistsugusus igaühele alati täpselt nii, 
kui valmis keegi on enda jaoks nor-
maalseks peetavast väljapoole ulatu-
vaga kaasa minema.

Kurvastas, et peavoolumeedia või-
mendas just hädapasunate signaali, 
nende, kelle arvates kogu see eriolu-
kord oli otsast otsani üks halb ja paha 
asi. Aga kas ikka ilmtingimata oli? 
Nende ridade autor ei jaga hädaldajate 
seisukohti ja püüab järgnevaga leida 
eriolukorra kestel koorunud positiiv-
seid arenguvõimalusi.

Protsess või tulemus?
On fakt, et eriolukorra väljakuuluta-
misega pandi pausile harjumuspärane 
õppetöö läbiviimise kord (koolis on 
tunniplaan, õpetajatel kohustus teha 
sellega ettenähtud tunde ja õpilastel 
kohustus nendes tundides viibida). No 
ja mis siis?

Ka enne eriolukorda oli selliseid õpi-
lasi, kes oskasid ja tahtsid iseseisvalt 
õppida ning õppisidki. Ja oli selliseid 
õpilasi, keda aja hommikul kaikaga 
kooli.

Ka enne eriolukorda oli selliseid õpeta-
jaid, kes pidevalt ennast koolitasid, et 
ajaga kaasas käia ning näoga õpilaste 
poole olla. Ja oli selliseid, kes tegid 
lihtsalt oma ettenähtud tagumiku-
tunnid ära ning arvasid sealjuures, et 
maailm pole aastast 1980 muutunud.

Kui eriolukorra tekkides kohtusid ise-
seisev õpilane ning kaasaegne õpetaja, 
oli lahenduse leidmine lihtne – konk-
reetne ülesanne piisavalt pika täht- 
ajaga, ja kes selle korralikult ära teeb, 
on oma õppekohustused täitnud. See 
on mudel, kus mõlemad osapooled 
saavad ainult võita, sest püüdes õpi-
lase elu mugavamaks muuta, muudad 
sellega mugavamaks ka enda oma.

Konkreetsemalt oma ala, muusika 
juurde minnes – on ju üldteada, et edu-
kateks pilliõpinguteks on möödapääs-
matult vajalik kodune iseseisev töö. 
Ehkki, kui lugeda, mida sotsiaalmee-
dias tihti kirjutavad kolleegid kaugelt 

väljastpoolt Lääneranna valda, võiks 
tõesti jääda mulje, et pilliõppeks 
nimetatakse seda, kui õpetaja tunnis 
lapsele nooditeksti õpetab. Kurb, kui 
see tõsi on, ja kui ongi, siis nimetan 
ennast heameelega tolles küsimuses 
dissidendiks.

Nii et sedaviisi võttes jätkasid nende 
ridade autori õpilased oma pilliõpin-
guid täpselt samamoodi nagu ka 
enne eriolukorda, ainult pisut suu-
renenud isikliku vastutusega oma 
töö tulemuste eest. Edaspidisteks pik-
kadeks aastateks, kui õpetajat pole 
enam kuskilt võtta (kaugeltki mitte 
ainult pillimängu mõttes), on see vas-
tuvaidlematult positiivne kogemus.

Ja seda, et sellest kodudes etteval- 
mistatud tööst sai antud juhul kokku 
korraliku täispika video, nimetatakse 
„tulemusele orienteeritud tegevuseks”. 
Asjaks, millest ei kiputa väga aru 
saama, kui harjutud tööd tunnipõhi- 
selt mõõtma. Ehkki töötundideks 
annab loomulikult kokku arvestada 
ka heli- ja videosalvestuse, töötluse, 
montaaži ja kõik muu.

Valmisprodukt on aga saadaval veel 
aastate pärast. Ükskõik kas siis tegijale 
vaatamiseks, kuidas ta kunagi 2020. 
aasta kevadel pilli mängis, või kellegi 
jaoks, kes tahab näha, kuidas eriolu-
kordades on võimalik toime tulla. Ka 
videomaailmal on omad võlud, ehkki 
tuleb nõustuda, et elavat kontserti ei 
suuda miski asendada.

Asjaolu, et omandasin ise kasulikke 
uusi teadmisi, kuulub juba rubriiki 
„isikliku turuväärtuse tõstmine” ega 
vääri seega suuremat tähelepanu.

Uus on tihti unustatud vana
Kui võrrelda võimalusi, mis on tänas-
tel õpilastel (jällegi mitte ainult huvi-
hariduses) võimalustega, mis olid meie 
kooliajal, võib kadedaks teha küll. 
Sõbrad Google ja YouTube aitavad, 
igal jõnglasel on kvaliteetset heli ja 
pilti edastav nutitelefon – niimoodi 
saab maailm palju suuremaks. Siinkir-
jutaja koolipõlves suurt muud võima- 
lust polnudki, kui et võtsid raama-
tukogust noodi (mida oli), helik-
abinetist plaadi (kui oli) ja kuu-
lasid klappidega (kui mõne vaba 
plaadimängija juurde löögile 
pääsesid), seda siis Muusikakesk- 
koolis ja hiljem Muusikaakadeemias. 
Väikeses (laste)muusikakoolis tuli ta- 
valiselt rahulduda sellega, kui õpetaja 
ütles, et seda asja mängitakse nii.

Kuid omaaegsetest metoodikaloengu- 
test meenub seegi, et juba nõukaajal 
soovitati igal võimalikul juhul oma 
esitusi salvestada, kuulata, kuulata ja 
veel kord kuulata, analüüsida, ennast 
tagasisidestada ja lasta seda teha ka 
teistel. Paljude muude kasulike asjade 
kõrval arendab see enesekriitika-
võimet, mida läheb väga vaja ka siis, 
kui pärast huvikooli lõpetamist enam 
kunagi pilli kätte ei võta. Muidugi ei 
tohi huvikoolide õpilaste kiitmisega 
kitsi olla, aga vigade märkamine ja  
nendele tähelepanu juhtimine on  
täiesti normaalne tegevus ka huviõp-
pes.

Niisiis – need muusikaõpetajad kogu 
maailmas, kes mingeid juhtnööre oota- 
mata kuulutasid välja, et nüüd hak-
kame tegelema stuudiotööga, ei leiuta-
nud tegelikult mitte midagi uut, vaid 
võtsid juba väga vanad meetodid taas 
kasutusse. 

Ja veel ühest, esmaspilgul kahe silma 
vahele jäävast asjaolust. Regulaar-
tunniplaani ajal võis täiesti vabalt 
juhtuda, et asjad ei toiminud. Küll 
oli üldhariduskoolil mõni õppekäik 
või spordivõistlus või ettevalmistus 
mõneks muuks ürituseks, küll oli 
õpilane haige või koolipäevast väsinud 
või lihtsalt halvas tujus. Kui nüüd 
hästi järele mõelda, siis … ega sellises 
olekus pole küll mingit mõtet tundi 
tulla.

Distantsõppel tellisid siinkirjutaja õpi-
lased omale videosilla just täpselt siis, 
kui nad selleks valmis olid. Puhanud, 
kõhu täis söönud, kõrvaldanud kes-
kendumist segavad tegurid, üldiselt ka 
lahti mänginud. Toimis palju paremini 
kui regulaartunniplaaniga. Valmis- 
olek mängida teisipäeva õhtul täpselt 
kell 19.00 laval esimest armastajat, kui 
eraelus käimas inetu lahutusprotsess, 
käib siiski ainult proffide maailma 
juurde.

Distantsõpe kui uus normaal-
sus
Niisiis on vähemalt ühel korral ära 
tõestatud, et vähemasti pillimängu 
õppimisel on täiesti võimalik õppida, 
õpetada ja tulemuseni jõuda ka distant- 
silt.

Kas lugeda üks eksperiment sellega 
edukalt lõppenuks või püüda piiluda 
ka „üle ääre”?

Nagu sai kirjutatud juba üsna loo 
alguses, on igal aastal mingi „eri- 

Huviharidusest (ja mitte ainult huviharidusest) 
koroonakastmes
Mati Põdra 
Lihula Muusika- ja Kunstikooli õpetaja, orkestri dirigent
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olukord”, ja ka kitsamas tähenduses 
puudub sajaprotsendiline kind-
lustunne, et mõnel järgmisel aastal 
ei võiks korduda midagi samasugust. 
Mõistlik on seega kasutada viimasel 
trimestril omandatud uusi kogemusi 
ja oskusi ka edaspidi. Kuidas täpselt 
ja kui palju, nende ridade autor siin-
kohal kellelegi ette kirjutada ei taha. 
Lõppude lõpuks on praegugi olemas 
silmapaistvate töötulemustega õpeta-
jaid, kes kirjutavad kriidiga tahvlile ja 
ei midagi muud.

Küll aga on olemas tõsine mõttekoht 
kohaliku omavalitsuse jaoks, mida 
reaalselt annab teha logistiliselt hal-
bades kohtades elavate laste heaks.

Töötades oma orkestriõpiku mater-
jali läbi Varbla koolis tegutsenud 
katserühmaga, sai ära nähtud, kui- 
võrd väikesed on nende võimalused 
huvitegevusega tegelemiseks. Huvi 
oleks paljude asjade vastu, aga koha-
peal pädevat juhendajat pole ja igasse 
suuremasse kohta ligi ei pääse.

Tõsi ta on. Heites kiirpilgu avali-
kult kätte saadavale ühistranspordi 
infole, näeme, et Varbla lapsel on 

palju lihtsam korraldada oma huvi- 
õpet Pärnus kui Lihulas. Pärast koo-
lipäeva lõppu saab kella 15.39 bussiga 
suvepealinna (tee peale jääb ka Audru 
huvialakeskus) ning sealt kell 18.00 
koju tagasi ka. Kasvõi iga päev. Lihu-
lasse ainult kolmel päeval nädalas, 
iseenesest võiks ju huvilisele ka sel- 
lest tunnikesest jätkuda … kui mitte 
see ei toimuks hommikupoole, kooli 
ajal. Ega siis Eesti mingi Island ole, kus 
väikestes kohtades nähakse pilliõpet 
tõhusa laiendusena üldharidusele, ja 
õpilased käivadki pillitundides üldha-
riduskooli tundide ajast!

Põhimõtteliselt sama jutu saaks kir-
jutada ka Koonga laste kohta, lihtsalt 
kellaajad on natuke teised. Korralda-
tud ühistransport arvestab küll tööini- 
mese või pensionäri vajadustega käia 
vallakeskuses, ent mitte lastega, kes 
sooviksid huvikoolis käia.

Mõtteviis, et küll soovija perifeeriast 
kohale saab, on üpriski arrogantne, ja 
seda isegi juhul, kui pannaksegi käima 
mingi uus bussiliin või makstakse 
vanematele „taksosõidud” kinni. Juba 
ammu kirjutasin, et nii ehk teisiti 
tähendab see laste jaoks palju sisusta-

mata aega. Aga samamoodi tühja aega 
ka „taksojuhtide” jaoks. Ja sellist raha, 
mida võiks kulutada otse hariduse 
andmiseks, mitte laste sõidutamiseks 
hariduse juurde.

Õpetajatel on kogu aeg olemas olnud 
või nüüd eriolukorras omandatud 
võimekus viia õppetööd läbi distan-
tsilt. Õpilastel on kogu aeg olemas 
olnud või nüüd eriolukorras saadud 
võimekus omandada teadmisi ja oskusi 
distantsilt. Sõna „huviharidus” eeldab 
vaikimisi, et huvi on ikka olemas. 
Ühte-kahte klassiruumi videosilla abil 
korraldatava õppe jaoks vahendite 
muretsemine on ühekordne investee- 
ring, ja pealegi annab neid vahendeid 
kasutada kaugelt rohkem kui ainult 
huviõppe eesmärgil. Ja usutavasti on 
ka koolide pidajad võimelised kas-
tidest välja mõtlema.

Nii et … tegudele, seltsimehed! Dis-
tantsõpe ON uus normaalsus. Vähe-
malt siis, kui on vaja huviharidus 
kodukohta kätte viia.

Artiklis mainitud kontsert „Teist-
sugune kevad” on järelvaadatav 
aadressil youtu.be/r7hEM2fd0Y8

KULTUURLääneranna valla kultuurikava
Juuli

10.07 kell 19.00 Virtsus, Anni 
pubi terrassil Kaluritepäeva stiili- 
pidu-simman. Muusika kõrtsikol-
hoosi estraadiorkestrilt Metsik 
Lääs. Stiil – mereline. Oodatud on 
kaptenid, kaptenite silmarõõmud, 
madrused ja jungad ehk triibulised 
särgid. Tule kindlasti merestiilis, 
siis pääsed peole palju odavamalt: 
pilet merestiilis 5 €, tavarõivis 10 € 

10.–12.07 XII Lihula 
Muusikapäevad. Lisainfo käes- 
olevas lehes

11.–12.07 Massu ratsaklubis 
võistlused Massu Suvi 2020. Lisa-
info www.massuratsaklubi.ee

11.07 kell 11.00 Virtsu kooli 
juures 2. Virtsu merepäeva maan-
teejooks. Osalustasu kuni 08. 
juulini 10 €, kohapeal 20 €, kuni 16 
a (k.a) osalejatele on jooks tasuta. 
Lisainfo: jaanus.getreu@mail.ee 
või 523 0131

12.07 kell 10.00–18.00 Uue 
Varbla mõisa õuel traditsiooniline 
käsitöö-, omatoodangu- ja vana- 
varalaat. Oodatud kõik käsitööhu-
vilised ning vanavaraga kau-
plejad! Lisainfo: 5650 4414 või  
ivi.kask@gmail.com

12.07 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus armulauaga jumalateenis-
tus

12.07 kell 15.00 Matsi sadama 
võrgukuuri terrassil Koit Toome ja 
Jorma Puusaag akustilise kavaga 
„Laulud läbi aastakümnete”. 
Avatud on Kahvatu kõrtsi kodu-
kohvik maitsvate küpsetistega. 
Mäeotsa talu on lubanud angerja-
suppi, koduõlut, -veini ja -siidreid. 
Pilet eelmüügist 8. juulini 10 €, 
kohapeal 15 € (arveldamine sula- 
rahas), lapsed kuni 12 a tasuta. 
Lisainfo: 528 2621

15.07 kell 17.30-19.30 Lihula raa-
matukogus aruteluring, kus osale-
jad saavad väljendada oma mõtteid 
ja tundeid seoses 6. juunil Lihulas 
aset leidnud traagiliste sünd-
mustega. Kohtumist veavad Sot-
siaalkindlustusameti ohvriabi ja 
ennetusteenuste osakonna tööta-
jad. Kohtumise läbiviijad tagavad 
turvalise õhkkonna ja võimaluse 
igal osalejal jagada oma mõtteid ja 
tundeid.

17.07 kell 18.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus kontsert „Fantasia rustica”, 
kus kohtuvad orel, viiul ja loodus. 
Esinevad Ines Maidre (orel) ja 
Ingmar Simson-Valtin (viiul)

17.07 kell 19.00 Lihula kõlako-
jas „Toomas Anni 35 aastat laval”. 
Kontserdil teevad kaasa Tauri 
Anni ja Peeter Kaljuste. Kontserdil 
kõlavad kõik armsaks saanud ja 
ka seni avaldamata laulud. Piletid 
saadaval Piletilevis, hind 13.50 €, 
pensionärid 12 €, erivajadustega 
külastaja 8 €. Kohapeal 15 €

17.07 kell 19.30 Hanila kirikus 
NUKU koori (segakoor) kontsert. 
Dirigent Reeda Toots. Sissepääs 
tasuta, soovijatel vabatahtlik 
annetus. Lisainfo: 5569 9829 või 
525 3236

18.07 kell 12.00 Lihula Eliisabeti 
kirikus kontsert „Saabumissüm-
foonia”, kus põimuvad Joseph 
Haydni ja Arvo Pärdi looming. 
Esitavad solistid Leho Karin 
(tšello), Marrit Gerretz-Traksmann 
(klaver) ja Tallinna Kammer-
orkester dirigent Tõnu Kaljuste 
juhatusel. Piletid müügil Piletilevis

18.07 kell 10.00 Koonga koolimaja 
juures Lääneranna valla III suve-
mängud. Lisainfo käesolevas lehes

18.07 kell 19.00 Koonga tam-
mikus jaanipäeva pidu. Süütame 
jaanilõkke, kuulame ja tantsime 
Hirvela pilli järgi, sööme-joome 
Piilede purksiputkast
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24.07 kell 21.00 Lihula kõlakojas 
kontsert „Juuli tuli Smilersiga”. 
Esinevad ansambel Smilers ja 
Route60. Pilet 5 €, alla 7 a tasuta! 
Piletite müük avatakse kohapeal 
kell 20.00

25.07 kell 17.00 Varbla kirikus 
kontsert „Au ja kiitus!”. Laulab 
Tallinna Jaani koguduse naiskoor 
Aivi Otsniku juhatusel. Flöödil 
Anne Jalakas, vioolal Tiiu Kulm, 
kontsertmeister Tiia Tenno. Kavas: 
Saebelmann, Lepnurm, Kõrgemägi, 
Kaasik, Reinsoo, Semlek, Kink jt. 
Sissepääs vaba annetusega

26.07 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus armulauaga jumalateenis-
tus

August

01.–09.08 Lihula kultuuri- ja 
spordipäevad. PS. Kavas võib tulla 
muudatusi, täiendav info kultuur.
laaneranna.ee

 ◦ 01.08 kell 12.00 Lihula Gümnaasiu- 
mi staadionil Aleksander Kreegi 7. 
mälestusvõistlus

 ◦ 02.08 kell 12.00 Lihula Muusika- 
ja Kunstikooli tagusel muruplatsil 
Noorte IV kõrgushüppegala

 ◦ 04.–09.08 Lihula mõisas X Lihula 
Lillkirja Festivali näitus 

 ◦ 04.08 kell 17.00 Lihula Vabadus-
samba juures samba avamise 85. 
aastapäeva tähistamine 

 ◦ 04.08 kell 17.30 Lihula 800 kivi 
juures tordi söömine

 ◦ 06.08 kell 15.00 Lääneranna 
noortepäev

 ◦ 07.08 kell 17.00 Lihula Gümnaasiu- 
mi staadionil Pärnumaa lahtised 
meistrivõistlused naiste jalgpallis

 ◦ 07.08 kell 22.00 Lihula Kultuuri- 

maja taga öökontsert Jaanus 
Nõgisto ja Tõnu Timmiga. Pilet 5 €

 ◦ 08.08 kell 09.00–14.00 Lihula mõi- 
samäel laat. Kui soovid kauplema 
tulla, registreeri end telefonil 477 
8191 või e-posti aadressil kultuuri-
maja@lihula.ee

 ◦ 08.08 kell 10.00 Lihula Gümnaasiu- 
mi staadionil 3x3 tänavakorvpalli 
turniir „Lihula street”

 ◦ 08.08 kell 11.00 Lihula Eliisabeti 
kirikus mälestusteenistus

 ◦ 08.08 kell 12.00 Lihula Mõisas aja-
lookonverents

 ◦ 08.08 kell 20.00 Lihula kõlakojas 
simman ansambliga S.E.K.S (Sünk-
roonujujad Endisest Kastepiisa Selt-
simajast). Pilet 5 €

 ◦ 09.08 kell 9.00 Lihula mõisa juurest 
õppereis „Ajaloolised vallamajad”. 
Sõidetakse bussiga ja tutvutakse 
säilinud Tori, Uue-Vändra, Vee, 
Koonga ja Kirbla ajalooliste hoo-
netega. Reisile registreerumine 
algab 1. augustil. Lisainfo Larissa 
Mandel 5397 7603

 ◦ 09.08 kell 10.00 Lihula mõisas 
X Lihula Lillkirja Festival. Kõik 
käsitööhuvilised on oodatud 
töötubadesse. Tulemas on kaks 
põnevat ettekannet. Õnne Uus 
Peipsimaa külastuskeskusest räägib 
reservtrükis ja indigoga värvitud 
esemetest. Selles huvitavas tehni-
kas värviti linaseid pearäti-, põlle-, 
laudlina-, seeliku- ja särgikan-
gaid. Kuna on pitsiaasta, siis palu-
sime rahvakunsti- ja käsitöömeis-
ter Lembe Maria Sihvrel rääkida 
Läänemaa heegeldatud pitsidest. 
Täpsem info Lihula Lilltikandi seltsi 
kodulehel www.lihulalilltikand.ee/

01.08 kell 21.00 Matsi sadama 
vanas võrgukuuris mõnus õhtu 
ansambliga Meremees. Avatud 
Sadamakõrts Kelmar Caterin-

gilt. Mereteemalised võistlused 
ja mängud. Riietumisstiil mere-
teemaline. Parimale kostüümile 
auhind! Pilet 8 € (arveldamine 
sularahas). Lisainfo 528 2621.

02.08 kell 11.00 Pikavere ven-
nastekoguduse palvemajas 190. 
aastapäeva tähistamine. Jumala-
teenistusele järgnevad tervitused, 
sõnavõtud ja kohvilaud. Esineb 
Blowersite pereansambel Elu-
allikas

09.08 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus armulauaga jumalateenis-
tus

12.08–08.09 Lihula mõisas 
avatud Lihula Rahvakunstiseltsi 
20. aastapäevale pühendatud 
näitus

15.08 kell 18.00 Ridase vabaõhu- 
platsil sume augustiõhtu. Õhtu 
muusika- ja tantsuhitid Ergo band 
& DJ Marek Roomets. Lastele 
batuut, näomaalingud ja mängud. 
Kohal Kelmar Catering. Sissepääs 7 
€ (eelmüügist 5 €), alla 10 a tasuta. 
Lisainfo 525 3236 

15.08 kell 19.00 Kidise külas Jaani 
talus Kidise Tiigimuusika. Seekord 
randub Kidise tiigil maailma-
merede vallutaja Jaan Tätte. Vaba-
laval astuvad üles mitmed toredad 
artistid. Pilet 13.90 €, piletid saa-
daval Piletilevis. 

22.08 kell 9.00 Pärlselja Puhke- 
keskuses Pärnumaa Rannamän-
gud. Lisainfo käesolevas lehes

23.08 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus armulauaga jumala- 
teenistus

Kultuurikavas võib toimuda muudatusi. 

Täpsem info: 
ajaleht.laaneranna.ee/kultuurikava

Hea kultuuri- ja spordiürituse korraldaja!Hea kultuuri- ja spordiürituse korraldaja!
Kui ka Sina soovid, et info Sinu korraldatava koolituse, kontserdi, 
võistluse, laada, külapäeva, näituse avamise või mõne muu vahva 

ürituse kohta jõuaks tuhandete meie valla elanikeni, lisa teave  
aegsasti veebilehele www.kultuurikava.eewww.kultuurikava.ee.
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K äesoleva aasta suveks on institutsioon Lääneranna 
Muuseumid – Lihula ja Hanila Muuseum – töötanud 

koos poolteist aastat. Meie ühises arengukavas on oluline 
mõlema muuseumi arendamine vastavalt nende temaati-
kale. Vaatame siis, kuidas mõlemal muuseumil seni uue 
institutsioonina läinud on.

Leader projekti raames laiendasime eelmisel aastal Lihula 
Muuseumi põhiekspositsiooni näitusega  „Lihula lilltikand”, 
mida saab vaadata ka sellel aastal. Vald tuli appi veel ühe 

ruumi renoveerimisega, kus avasime patselapiliste tekkide 
näituse. Selle uue ekspositsiooni kohta oleme saanud tun-
nustavat vastukaja nii muuseumi külastajatelt, aga ka eriala 
asjatundjatelt, mis teeb eriti head meelt. Sel aastal on meil 
külastajatele näidata uus renoveeritud ruum ja see on üks 
uhkemaid – mõisa söögisaal. Selle saali ajalooline kujundus 
oma kassettlae, huvitava parketi ja tumepunaste seintega 
on iseenesest vaatamisväärsus. Selles saalis on kogu muu- 
seumi tehnoloogiline varustus ka kõige nõudlikuma näi-
tuse esitlemiseks.

Lääneranna Muuseumide toimetamised suvel 2020
Marika Valk 
Lääneranna Muuseumid juhataja

Selle aasta mais pidi toimuma baltisaksa kultuuriajaloo 
konverents ja baltisaksa kunstinäitus. Paraku jäid need 
mõlemad eriolukorra tõttu ära. Sellel konverentsil tahtsime 
tutvustada uut põhiekspositsiooni ja  baltisaksa kultuuri- 
ajaloo muuseumi kontseptsiooni. Konverents toimub järg-
mise aasta mais.

Lühidalt tahan siiski anda ülevaate, millist baltisaksa kul-
tuuriajaloo muuseumit me tulevikus näeme.

Arvan, et küllap on neidki, kes on seisukohal, et on küll 
Balti aadli mõisahäärberid, linnapaleed ja vapid Toom-
kirikus, aga mis sest hääbuvast rahvakillust ikka enam 
rääkida. Tegelikult ei ole baltisaksa ajalugu midagi eesti aja-
loost ja kultuurist eraldiseisvat. Oleme baltisaksa mõjudest 
sedavõrd läbi imbunud, et see on muutunud meie ühiseks 
Eesti kultuuriruumiks, sõltumata sellest, kuivõrd me seda 
teadvustada oskame-tahame. Vaatamata ambivalentsusele 
on see üks kultuuriruum, kus etnilisel päritolul ei olegi ehk 
ajapikku enam tähendust. Oleme läbi aegade olnud mõjus 
ja vastasmõjus mitmete rahvuste ja kultuuridega – nii nagu 
kogu Euroopa. Baltisakslased on lahutamatu osa meie aja-
loost, kirjandusest, kunstist või teatriloost. Mitte meie ja 
nende ajalugu, vaid Eestimaa ajalugu. 

Loodav muuseum annab ülevaate Balti aadli kujunemisest 
ja arengust alates ristisõdijate, kaupmeeste ja vaimulike 
Eesti alale saabumisest 13. sajandi alguses kuni baltisaks-
laste lahkumiseni 20. sajandi pöördelistel aegadel.

19. sajand oli baltisaksa kultuuri õitseaeg, aktiivne tegevus 
erinevates kultuurivaldkondades oli baltisaksa elustiili 
lahutamatu osa. Baltisaksa mõisnikud, vaimulikud, Vene 
riigi teenistusse astunud ametnikud ja sõjaväelased olid 
haritud ning nende seast võrsus terve hulk kirjanikke, 
luuletajaid ja kunstnikke. Viljakas oli baltisaksa teatri- 
ja muusikaelu. Baltisaksa kultuuritegelased on kaudselt 
mõjutanud ka tärkavat eesti kõrgkultuuri. 

Uus muuseum annab ülevaate Eestimaa aadelkonna elu-
korraldusest, mõisaelust ja tavadest ning nende panusest 
kultuuri- ja teadusellu, aga ka jutustusi suurte suguvõsade 
– Pahlenite ja Fersenite, Bergide ja Uexküllide,  Wisting-
hausenite, Buxhoewedenite ja Grünewaldtide ning mit-
mete teiste kohta. Baltisaksa aadlike seas oli silmapaistvaid 
sõjaväelasi, kuulsaid maadeavastajaid, teadlasi, kunstnikke 
ja literaate, kelle saavutustest kõneldakse ka tänapäeval. 
Neis lugudes astuvad üles Napoleoni vastu sõdides silma 
paistnud kindralfeldmarssal Barclay de Tolly, Hiiumaal 
võltstuletorniga laevu karile meelitanud Ungru krahv, 
võimsad Buxhoewedenid alates piiskop Albertist kuni 
Vabadussõjas Eesti Vabariigi eest sõdinud ja Vabadusristi 
pälvinud Arthur von Buxhoewedenini ning paljud teised.

Lihula mõis on baltisaksa kultuuriloo ekspositsioonide 
loomiseks suurepärane koht. Esialgses ruumiprogrammis 
on lähtutud valdkondlikust põhimõttest, st baltisakslased 
kunstis, teaduses, hariduses, mõisaarhitektuur, mõisa- 
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Baltisaksa kunsti saal
Maheda tagavalgustusega maalid on grupeeritud seinale, 
mille ees on elegantsesse puidust mööblisse „uputatud” 
puutetundlikud ekraanid. Ekraanidel saab külastaja lugeda 
ja sirvida lisainfot kunstiteoste kohta. Kui külastaja valib 
talle huvipakkuva maali, muutub vastava maali tagaval-
guse värv intensiivsemaks. Samal ajal teiste maalide val-
gustus nõrgeneb. Nii tõstetakse huvipakkuv maal esile. 
Kui puuteekraan ei ole kasutuses, taastub kõikide maalide 
pehme tagavalgustus.

Ruumi keskel on 3 maast laeni vitriini, milles eksponeeri-
takse baltisaksa olulisi kunstiteoseid (skulptuurid, maalid) 
projektsioon-kihtidena (projitseeritakse peenikestele läbi-
kumavatele plastpaneelidele), mis jätab külastajale holo-
grammi-efekti mulje.

Eesti mõisate saal
Ruumi keskel on Eesti kaardi kujuline pjedestaal, mil-
lele on asetatud kümne huvipakkuvama/kaunima mõisa 
3D-„kristall”-kujud. Kui külastaja interaktiveerub mõisa 
kujuga (võtab kätte/puudutab/astub lähedale), kuvatakse 
vastava mõisa tutvustus klaas-paneelile, mis hõljub iga 
mõisa kohal.

Seina ääres elegantsetes vitriinides on eksponeeritud origi- 
naalmööbli elemendid. Vitriini sisemine valgus on dünaa-
miline ning valgustab mööblitükkide kaunimad detai-
lid, liikudes ühelt teise juurde. Nii pööratakse külastaja 
tähelepanu detailidele, mis võivad tavavalguses tähelepa-
nuta jääda.

Seintel on maalideks maskeeritud (pildiraamidega) puute-
tundlikud ekraanid, mis aktiveeruvad, kui külastaja astub 
ekraani ette. Ekraanidelt saab külastaja lisainformatsiooni, 
mis teda Eesti mõisate kohta huvitab.

majandus jne. Eraldi tähelepanu on Lihula mõisa ja alevi 
kujunemisel ning arengutel. Ekspositsioonide esemelise 
kujundamise kõrval on olulised interaktiivsed lahendused, 
mis mõeldud eelkõige vaatemängudeks ja võimalikult 
suuremahuliseks info säilitamiseks. 

Lihula mõisakompleksi kuuluvad ka kõrvalhooned, kuhu 
on planeeritud eesti etnograafilise vanavara ja rahvakuns- 
ti väljapanek. Samuti on eraldi väljapanek kavandatud 
Läänemaa arheoloogilistele leidudele. Omaette vaatamis-
väärsuseks on linnusemäel oleva 13. sajandist pärit linnuse 
varemed. Lihula Muuseum on ka valla muuseum. Seega on 
meie kohus käsitleda terve valla seisukohalt olulisi ja valda 
tutvustavaid teemasid. Õnneks on mõisa ruumilahendus 
selleks ka sobiv.

Baltisaksa kultuuriajaloo muuseum saab olema esimene 
sellist teavet säilitav, uuriv ja esitlev tervikmuuseum Eestis, 
aga ka rahvusvahelises plaanis. Muuseum pakub võimalusi 
baltisaksa kultuuri sügavuti tundma õppimiseks, erine-
vates haridusprogrammides osalemiseks eri sihtgruppidele, 
aga kindlasti ka emotsionaalset meelelahutust.

Meie partnerid on Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Rahva Muu-
seum, Eesti Kunstimuuseum, Balti Filmi- ja Meediakool, 
Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis, MTÜ Keskaegne Lihula.

Tean, et Eestis on mõisaomanikke ja institutsioone, kes 
samuti tegelevad baltisaksa ajaloo käsitlemisega, igaüks 
omal moel. See teema on nii lai ja huvipakkuv, et uurimist 
ja tegevust jätkub siin kõigile huvilistele.

Loomulikult nõuab sellise projekti elluviimine suurt kapi- 
tali. Ilmselt on väheusutav, et leiame kohe suure raha, 
mis võimaldaks meil kogu mõisakompleksi kordategem-
ist. Teeme aga  pingutusi, et saada pidevalt sammukese 
edasi lõppeesmärgi suunas. Nii on meil praegugi mitmed 

rahataotlused ja  projektid töös. Taotleme raha Muinsus-
kaitseametilt mõisa fassaadi ja katuse kordategemiseks, 
„Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeet-
mest” Baltisaksa muuseumi I etapi alustamiseks. Norra avas 
toetusprogrammi „Muinsuskaitsealad ajaloolistes linna-
keskustes”, kust taotleme raha mõisaansamblisse kuuluva 
ajaloolise viinaaida renoveerimiseks.

Hanila muuseumi uus hingamine
Hanila Muuseumisse on tööle asunud energiline ja teo-
tahteline noor naine, Helen Tuusti. Meie esimesed tööd sel 
aastal olid kogude inventeerimine ja esemete seisukorra 
hindamine. See töö on nüüd tehtud ja selgus, et enamus 
esemekogust vajab puhastamist ja konserveerimist. Selle 
töö korraldamiseks tulid meile appi Vabaõhumuuseumi 
etnograafid ja konservaatorid. Sellel suvel on Hanila muu-
seum suletud, et kõik vajalikud tööd suvekuudel tehtud 
saaksid.

Hanila Muuseumil on erakordselt hea etnograafiline kogu, 
millele tuleb leida uus ja värske kujundus. Loodame, et 
järgmisel kevadel avame muuseumis uue kaasaegse ekspo- 
sitsiooni koos sinna juurde kuuluvate selgituste ja võib-olla 
ka mõne interaktiivse lahendusega. 

Arvan, et sugugi kõik Lääneranna valla inimesed pole veel 
Lihula Muuseumi uut ekspositsiooni näinud. Kaugele ei saa 
ju sellel aastal minna, tulge ja kaege lähemalt. Sellel aastal 
on meil avatud ka kohvik nimega „Sakste kohvik”. 

Soovin kaunist suve ja kohtume muuseumis! 
Olete kõik väga oodatud!

PS. Meil on muuseumi kodulehel muuseumid.laaneran-
na.ee ka uus virtuaaltuur Lihula mõisast ja mõisamäest, 
ent näha saab kauneid vaateid kogu Lihulast kuni mereni 
välja.
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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 1.–31. juuli 
on Lääneranna valla sotsiaalmeedia- 
kanalites, nagu Facebook ja Instagram, 

ning paberlehe 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

Lääneranna Teataja läheb suvepuhkusele

Kes loojaks loodud, see peab ka looma…Kes loojaks loodud, see peab ka looma…

L ihula Rahvakunstiselts on tegut-
senud juba 20 aastat. Põhiliselt 

tegeleme keraamikaga, sest savil on 
head omadused – see on kohe valmis 
voolimiseks ja väga erinevate esemete 
valmistamiseks. Saviga tegelemine 
on teraapiline, vabastab igapäeva-
pingetest ja laseb meeled vabaks. 
Tunda isetegemise rõõmu, arendada 
oma fantaasiaid, siia juurde veel hea 
seltskond, kes käib teisipäeviti koos.

20 aasta jooksul on seltskonnast läbi-
astujaid olnud palju. Mare ja Elle on 
oma loomingut teinud juba 20 aastat, 
Maret, Kaja, Ene, Gerli, Malle mõni 
aasta vähem. Täna on meil liikmeid 
18. Kuigi meie põhitegevus on savist 
esemete voolimine, siis vahelduseks 

oleme kätt proovinud siidimaali 
tegemisel, viltimisel, küünlatalgutel, 
erinevates tehnikates albumite val- 
mistamisel, poolvääriskividest ehete 
tegemisel, klaasi põletamisel ja paljus 
muus.

Koos on reisitud, peetud tähtpäevi, 
tähistatud sünnipäevi, peetud jõulupi-
dusid, võetud osa kohvikute päevast. 
Väljasõidud on toimunud Määramäe 
Mesitrikotta, Tartusse ERMi, Saare-
maa Klaasikotta, Pootsi Veinimõisa ja 
mujale.

Nii nagu inimestel on käekirjad eri-
nevad, väljendub see ka loomingus. 
Seekordne näitus on läbilõige Lihula 
Rahvakunstiseltsi loomingust, mis on 
väga omanäoline ja isikupärane.

Ootame kõiki meie juubelinäitusele 
Lihula mõisas perioodil 12. august – 
08. september.

P ika traditsiooniga klassikalise muusika festival 
Lihula Muusikapäevad toimub käesoleval suvel 

kaheteistkümnendat korda. Festival algab 10. juulil ning 
lõpeb 12. juulil. 

XII festivaliga soovime tuua Lääneranna valla elanikele 
muusika abil valgust ning hingesoojust keeruliste aegade 
keskele. 

Festivali avakontsert toimub Lihula Eliisabeti kirikus. 
Kontserdi esimese teosena kõlab esiettekandena helilooja 
Madis Järvi teos „Katkenud”, mis on pühendatud Lihula 
viimaste aegade traagiliste sündmuste ohvritele. Teose 
esitab barokkmuusika koosseis Lisa Kawasaki, (barokk-
flööt), Meelis Orgse (barokkviiul), Johanna Randvere (viola 
da gamba) ning Reinut Tepp (klavessiin). Lisaks eelmainitud 
esiettekandele esitab koosseis kaunist mediteerivat barok-
kmuusikat originaalsetel barokkinstrumentidel. Kontsert 
esitatakse ka internetti striimitult, niisiis on kõigil, kellel 
pole võimalik kirikusse tulla, saada osa kontserdist inter-
neti vahendusel. 

Festivali teisel päeval astuvad lavale Lihula 
Muusikapäevade kaks peakorraldajat pianist Mihkel Järvi 

ning viiuldaja Miina Järvi. Kavas on suviselt rõõmsaid 
ning heatujulisi kammermuusika teoseid J. Sibeliuselt ning 
Claude Debussylt. Seoses COVID-19 turvalisuse soovitus- 
tega toimub kontsert suletud uste taga, kuid on kõikidele 
huvilistele kättesaadav all mainitud veebilingi kaudu. 

Festivali lõpetab Lihula Eliisabeti kirikus kontsert nimega 
„Ood rõõmule”, mis on pühendatud Ludvig van Beethoveni 
250. sünniaastapäevale. Kontserdil kannavad Beethoveni 
kammermuusikat ette Lisa Kawasaki (flööt), Miina Järvi 
(viiul), Madis Järvi (vioola), Teet Järvi (tsello) Marius Järvi 
(tsello) ning Mari Järvi (klaver). Kontserdiga „Ood rõõmule” 
soovib festival edasi anda sõnumi, et ainult rõõm ning hea 
tahe aitavad meid üle rasketest aegadest.

Festivali kontserdid on nähtavad lingi kaudu aadressil: 
www.lihulamuusikapaevad.ee. Interneti kaudu vahendata- 
vad kontserdid on kõikidele tasuta, kuid lingi alt leidu-
vad juhendid vabatahtlike annetuste tegemiseks festivali 
heaks. 

Haigena palume kontserti kodust jälgida ning festival jätab 
õiguse täita vaid 50 protsenti saalist. 

Maskide kandmine kontserdil on vajadusel lubatud.

XII Lihula Muusikapäevad toovad keeruliste aegade keskele XII Lihula Muusikapäevad toovad keeruliste aegade keskele 
valgust ja hingesoojustvalgust ja hingesoojust
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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

M itmedki spordiüritused on 
riikliku eriolukorra tõttu ära 

jäänud või edasi lükatud, samuti pole 
olnud varem ka kindlust võtta ette 
mahukaid korraldamisi suvisteks 
üritusteks. Tänaseks on piiranguid 
lõdventatud ning alates 1. juulist võib 
korraldada reegleid järgides kuni 1000 
inimesega avalikke üritusi. Lääne- 
ranna vallas on sel suvel ees kaks 
spordisuursündmust ning samuti on 
meie sportlastel võimalus osaleda 

maakonnamängudel. 

Pärnumaa Mängud 2020
See võistlusspordisari algab juulikuus 
ning lõppeb detsembris. Alasid on 
kokku 10 ning iga võistlusala kohta 
tuleb eraldi juhend korraldava spor-
diklubi poolt vähemalt kuu aega enne 
võistluse toimumist. Mängude lõpp- 
arvestusse lähevad Pärnumaa koha-
likud omavalitsused, kellele toovad 
punkte neid esindavad sportlased. 
Seejuures on oluline teada, et indivi- 
duaalalal saab üks ja sama sportlane 
esindada ainult ühte kindlat omavalit- 
sust. Võistkondlikul alal võib üks ja 
sama sportlane vajadusel (võistkonna 
mittekokkusaamise puhul) esindada 
aasta jooksul ka mitut kohalikku oma-
valitsust. 

Esimese alana stardib kergejõustik 
4. juulil Pärnu rannastaadionil. Suve 
viimasel kuul on võimalus osa võtta 
rannavõrkpalli võistlusest 3. augustil 
Pärnu rannas. Järgnevad jalgpall, disc- 
golf, korvpall, krossijooks, mälumäng, 
ujumine, saalihoki, sulgpall.

Lääneranna vallavalitsus tasub osa- 
lustasud valla esindamise eest! 

Huvi korral vaata ajakava ja 
juhendeid: www.psl.ee/sundmused/
parnumaamangud/. 

Lääneranna valla III suve-
mängud
Eelmisel aastal väga menukaks 
kujunenud pea 200 sportlasega Lääne- 
ranna valla suvemängud toimuvad 
sel aastal 18. juulil Koonga koolimaja 
juures algusega kell 10.00. Taas kord 
on oodatud võistlema piirkondade ehk 
kantide võistkonnad. Võistlejal peab 
olema seos kandiga: elama, töötama, 
õppima, pärit suve- või lapsepõlveko-
dust. Seejuures esindab võistleja terve 
suvemängude jooksul ühte kanti! 
Mõõtu võetakse 7 meeskondlikul ja 4 
individuaalalal. Nendeks on meeskon-
dlikud pendelteatejooks (4 meest + 4 
naist), segavõrkpall (3 meest + 1 naine 
+ 1 meesvarumängija + 1 naisvaru- 
mängija), jalgpall (4 + väravavaht + 1 
varumängija), tänavakorvpall (3 + 1 
varumängija), sulgpall (mees + naine), 
mälumäng (4 võistlejat), köievedu  
(5 + kapten + varuvõistleja) ning 
individuaalaladest noolevise, kuuli-
jänn, mäkkejooks, orienteerumine. 
Viimase puhul läheb kantidevaheli-
sel üldarvestusel kirja parima mehe, 
parima naise, parima poisi (sündinud 
2004 ja hiljem), parima tüdruku (sün- 
dinud 2004 ja hiljem) tulemus. Teiste 
alade puhul 2 parima mehe, 2 parima 
naise, parima poisi (sündinud 2004 
ja hiljem), parima tüdruku (sündinud 
2004 ja hiljem) tulemus.

Sellest, kas kant osaleb suvemängudel, 
tuleb teatada hiljemalt 9. juuliks koos 
ligikaudse osalejate arvuga. Konk-
reetsete võistlejate nimede üleand-
misega on sel juhul aega 16. juulini. 

Anna kandi võistkonna osalusest 
teada annika.urbel@laaneranna.ee 
või telefonil 5904 0530.  Suvemängu-
del ei ole osalustasu – aja sõbrad kokku 
ja tule võistlema! 

Pakume osalejatele suppi, samuti on 
võimalus osaleda õhtusel südasuve 
jaanisimmanil Koonga tammikus. 
Vaata täpsemalt Facebookist ürituse 
lehelt: bit.do/LRsuvemangud2020. 
Uhke rändkarikas ootab taas omanik- 
ku! Selleks võib olla just Sinu kant.

Pärnumaa omavalitsuste 
XXVII rannamängud
Pärnumaa rannamängud on Pärnu 
lahe äärseid omavalitsusi ühendav 
spordiüritus, mida korraldab igal 
aastal eri vald. Sel aastal on teatepulk 
Lääneranna valla käes ning suurem 
eeltöögi juba tehtud. Nüüd on aeg 
hakata komplekteerima võistkonda, 
kes meie valda rannamängudel 
esindab. Rannamängud toimuvad 22. 
augustil Pärlselja Puhkekeskuses ja 
rannas algusega kell 9.00. Võistel-
dakse ühel päeval 14 erineval alal: 
pendelteatejooks, retro-orienteeru-
mine, naistevõrkpall, meestevõrkpall, 
jalgpall, sops, kaugushüpe, kuulijänn, 
60 m jooks, krossijooks, mälumäng, 
juhtkonna võistlus, rannamees ja ran-
nanaine, köievedu. 

Kui oled täisealine Lääneranna valla- 
ga seotud sportlane, siis võistkonna 
koosseisu saamiseks võta ühendust 
annika.urbel@laaneranna.ee või tele-
fonil 5904 0530 enne 10. augustit.  
Kuid arvesta, et kohtade arv on 
piiratud! Lääneranna vald tasub sport-
lase lõuna- ja õhtusöögi eest ning vaja-
duse korral kompenseerib transpor-
dikulu. Vaata täpsemalt Facebookist 
ürituse lehelt: bit.do/PMrannaman-
gud2020.

Lääneranna vallas toimub ka teisi 
põnevaid spordiüritusi. Selleks, et olla 
kursis, tasub jälgida Lääneranna valla 
sotsiaalmeediakanaleid Facebookis ja 
Instagramis. 

Suvi kutsub spordisõbrad kokku
Annika Urbel 
Spordi- ja noorsootöö spetsialist
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REAKUULUTUSED

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

Jalgratta remont Lihulas. Kontakt 523 6933 (Ants Urb)

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

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

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Puurkaevude ja maasoojus-puuraukude puurimine, 
projekteerimine ning hooldus.
Vee- ja kanal oonitorustiku rajamine, reoveemahutite, isatsi
septikute, biopuhastite, süvaveepumpade ja veefiltrite 
paigaldus ning hooldus.

+372 5569 4310; taavi@puurvesi.ee                        puurvesi      

www.puurvesi.ee 

Vihmaveesüsteemide ja 
katuseturvatoodete 
paigaldus 

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee

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.

Tel 472 4640

REKLAAMI TELLIMINE JA  
KAASTÖÖDE ESITAMINE 

ajaleht@laaneranna.ee

tel 5564 5433
Argo Kaas

Auto remont ja -hooldus 

konditsioneeride täitmine ja hooldus

Sillastend

diagnostika

elektri- ja rehvitööd

Pesula

Tallinna mnt 54, Lihula

+372 513 5678 / info@rasi.ee /  www.rasi.ee

Miniekskavaatori rent (2.6 t)  
 ◦ Kaevekopad 300mm, 600mm

 ◦ Planeerkopp 1200 mm

 ◦ Kütusekulu ca 2-3 l/h

 ◦ Asukoht: Lihula

 ◦ Päeva rendihind 90 € + KM

 ◦ Juhiga töötund 28 € + KM (min. 4h)

 ◦ Transpordi võimalus, 
hind kokkuleppel!

Hea abimees kraavi või augu kaevamisel, 
pinnase planeerimisel ja juurimisel!

+372 5565 9247 
nehitus@gmail.com

Email: info@asrex.ee 
Telefon: 5622 6716


