LÄÄNERANNA
LÄÄNERANNA

nr 2 / jaanuar 2018

T

T

E

E

A

A

T

A

T

J

1

A

A

J

A

Lääneranna valla ajaleht - nr 2 / Jaanuar 2018

Meie lood
Foto: Olev Mihkelmaa

Hanila, Koonga, Lihula
ja Varbla valla ametlike
kanalite sisu uuendamine
lõpetatakse
Hanila, Lihula, Koonga ja Varbla valla ametlike
kodulehtede veebisisu uuendamine on lõpetatud.
Üsna pea ootab sama saatus ka nende valdade sotsiaalmeediakanaleid.
24. oktoobril 2017 jõustus Hanila, Koonga, Lihula ja
Varbla valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Lääneranna vald. Senised vallavalitsused lõpetasid oma eksisteerimise 31. detsembril 2017
ning seoses sellega ei uuendata alates 1. jaanuarist
2018 enam nende ametlike veebilehtede sisu.

•

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised

•

Kultuurikava

•
•

Bussiühendus Lääneranna vallas paraneb
Tänukirjade sadu Lääneranna piirkonda

•

Vana-Läänemaa Ajaloo Seltsi uus hooaeg

•

Abivallavanem Andres Annast

•
•

Detailplaneeringu kehtestamine
Lääneranna valda paigaldati uued sildid

•

Turvalist merd!

•

Spordiuudised

•

Küünlaümbriste jaht

•

Kaitseliidu Lääne maleva Lihula
üksikkompanii uus pealik on Reimo Reimer

•

Kuulutused

•

Lääneranna Vallavalitsuse ja vallavolikogu uudised,
istungite ning õigusaktide, aga ka ametnike kontaktide
info koondub nüüdsest veebilehele
www.laanerannavald.ee

Et olla kursis kõige põnevaga, mis meie vallas toimub,
jälgida meie inimesi ja ettevõtteid puudutavaid uudiseid ja otse-eetreid, soovitame kõigil huvilistel lisada
see leht endale meeldivate sekka.

Siinkohal on oluline mainida, et leht on koostamisel
ning seetõttu võib mõne spetsiifilisema teabe leidmine olla hetkel pisut raskendatud. Kiireloomuliste
küsimuste puhul saate alati võtta vallavalitsusega
ühendust telefonitsi +372 472 4630 või kirjalikult
vallavalitsus@laaneranna.ee

Lääneranna Teataja toimetuse kontaktid:
+372 5802 4630 või ajaleht@laaneranna.ee

Seoses ülalpool mainituga lõpetatakse üsna pea ka
kõigi nelja endise valla sotsiaalmeediakanalite (eeskätt
Facebooki-lehtede) sisu uuendamine.
Lääneranna vallale on juba praegu loodud samanimeline Facebooki-leht, mille leiate siit:
www.facebook.com/laanerannavald
Foto: David Schwarzenberg

Lääneranna valla toimeka meeskonna nimel,
Kristina Kukk
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Lääneranna Vallavalitsuse
lühiuudised
Cariina Pähk / Lääneranna valla sekretär

•

2017. aasta detsembrikuus toimus Lääneranna
Vallavalitsusel neli istungit.

•

Sotsiaaltoetusi eraldati kokku 11 229,63 euro
ulatuses.

•

•

•

Otsustati sõlmida Lihula Maaparandus AS-iga
töövõtuleping Viha tee ehitustööde teostamiseks,
Amor Metall OÜ-ga ostu-müügileping uue metallkarkassil soojustatud soojaku soetamiseks ning
Lääne Teed OÜ-ga töövõtuleping juhatusmärkide
valmistamiseks, paigaldamiseks ja eemaldamiseks.
Riigihanke “Elektrienergia ostmine Lääneranna
valla endiste Lihula, Hanila ja Varbla piirides
2018. aastaks” edukaks pakkumuseks tunnistati
aktsiaselts Eesti Energia pakkumus maksumusega 0,28 €/MWh.
Kinnitati Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla
ja Varbla valla ühinemisel moodustuvale Lääneranna vallale sümboolika leidmiseks korraldatud
avaliku konkursi tulemused: konkursil I koha
pälvis kavand “Sinikotkas”, autor Priit-Friedrich
Lillemaa, kellele maksti välja auhinnaraha 3000
eurot; konkursi II koha pälvis kavand “Sviiter
OÜ”, autor Loovbüroo Sviiter OÜ, kellele maksti
välja auhinnaraha 750 eurot.

•

Kinnitati Lääneranna valla paberlehes ja veebikeskkonnas avaldatava reklaami hinnad.

•

Lõpetati Lihula Vallavalitsuse korraldatud ostumenetlus “Lihula KUMA helistuudio helitehnika soetamine” ja tunnistati edukaks osaühing
Heliala pakkumus summas 9886,00 €.

•

•

Maaüksuseid jäeti riigi omandisse, kinnistutele
määrati uued lähiaadressid ja sihtotstarbed,
jagati katastriüksuseid ja muudeti nende piire.

•

Kinnitati hajaasustuse programmi kahe projekti
aruanded.

•

Väljastati seitse ehitusluba, kaks kasutusluba ja
ühed projekteerimistingimused.

•

Kõmsi Lasteaed-Algkoolis suleti lasteaed talvevaheaja perioodiks 25. detsembrist 2017 kuni 5.
jaanuarini 2018.

•

Lubati OÜ-l Pariisi Tuled korraldada F3 kategooria pürotehniliste toodetega 30. detsembril 2017
kell 18.00–18.05 Lihula linnas aadressil Tallinna
mnt 12 avalik üritus “Ilutulestik”.

•

Kinnitati sihtkapitali “Lihula valla laste ja noorte
sihtkapital” nõukogu liikmed ja maksti välja
toetus sihtkapitali vahenditest endise Lihula
valla piirkonna õpilasele.

•

Endise Varbla valla piirkonna õpilastele määrati
huvitegevuse kuluhüvitis.

•

Eraldati raha nii Lihula valla 2017. a eelarve kui
Koonga valla 2017. a eelarve reservfondi summadest.

•

Anti OÜ-le STARFOREST välja liikluskeeluluba
keelumärgiga 341 “Massipiirang” 7 t ja 8 t kehtestatud liikluspiiranguga teedel piirangut ületava
massiga sõidukitega ajutiseks liiklemiseks.

•

Kõikide vastuvõetud õigusaktidega, mida ei ole
määratud asutusesiseseks kasutamiseks, on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse dokumendiregistris, mis asub aadressil www.laanerannavald.ee.

•

Olulisemate otsustena kinnitati vallavanema
asetäitja, kelleks määrati Lääneranna Vallavalitsuse arendusjuht ja endine Lihula abivallavanem Margus Källe. Lisaks muudeti vallavolikogu
otsust “Revisjonikomisjoni koosseisu valimine”
seoses Jaak Kastepõllu avaldusega volikogust
tagasiastumiseks. Uueks revisjonikomisjoni liikmeks osutus Rait Maruste ja Meelis Malga kõrval
valituks Margit Merila.

•

Astuti MTÜde Eesti Linnade ja Valdade Liit ning
Pärnumaa Omavalitsuste Liit liikmeks. Eraldi
otsusena delegeeriti viimasele neist eelnevalt

Kaks kinnistut Lääneranna vallas vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest.

Lääneranna Vallavolikogu
lühiuudised
Katrin Lehtpuu / Lääneranna valla sekretäri abi

•

14. detsembril toimunud järjekorras neljanda
Lääneranna Vallavolikogu päevakorras oli
18 punkti ning istung vältas vaheaegadeta
4 tundi. Vastu võeti 2 määrust ning 13 otsust.
Määrustest esimene delegeeris erinevate seadustega kohaliku omavalitsuse volikogu pädevusse
antud küsimuste otsustamise ja ülesannete täitmise Lääneranna Vallavalitsusele. Teisel juhul
oli tegu “Lihula Muuseumi põhimäärusega”, sest
varasema päevakorrapunktiga otsustas volikogu
asutada Lääneranna Vallavalitsuse hallatava
asutusena Lihula Muuseumi, mis seni tegutses
Lihula Kultuurikeskuse koosseisus.
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Lõpetada otsustati Varbla Vallavalitsuse hallatava asutuse Varbla Hooldekodu tegevus iseseisva üksusena ning anda selle kasutuses olev
vara ja sellega seonduvad õigused ning kohustused üle Sihtasutusele Koonga Hoolekanne.

•

Kinnitati Lihula Oja tn 9 detailplaneering, mis
näeb ette kolmest hoonest koosneva erihoolekandeüksuse rajamise nimetatud maa-alale.

•

Informatiivsetes punktides kuulati esmalt vallavanem Mikk Pikkmetsa ettepanekut nimetada
valla ajaleht Lääneranna Teatajaks. Poolthäälte
enamusega nii ka otsustati. Teise punktina teavitas vallavanem volikogu liikmeid Lääneranna
vallale sümboolika leidmiseks korraldatud
avaliku konkursi tulemustest. Otsustati võitjaks
osutunud kavandit mitte kasutusele võtta, vaid
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konkurss nurjunuks tunnistada ning sümboolikat edasi otsida. Viimase punktina tutvustas
vallavolikogu esimees Arno Peksar lühidalt Lääneranna valla põhimääruse projekti.

maavalitsuste haldusalas olnud maakonna
arengu kavandamine ja selle elluviimise suunamine, lisaks rahvatervise ja maakonna turvalisuse ning kultuurikorralduse valdkonna ülesanded.
•

A

•

Kõikide vastu võetud otsuste ja määrustega
on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse dokumendiregistris, mis asub aadressil
www.laanerannavald.ee

KULTUURIKAVA

Veebruar
•

4.02 kell 14.00 EELK Karuse koguduse täiskogu koosolek. Lisainfo: Meelis Malk +372 502
1305

•

21.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas draamafilm “Viiskümmend vabastatud varjundit”. Pilet 3 €,
alla 14 a keelatud!

•

5.02 kell 11.00 Varbla Rahvamajas Mustkunstnik Marko mustkunstietendus. Pilet 2 €

•

22.02 kell 17.00 Lihula Muusika- ja Kunstikooli saalis kontsert “100% eestimaine” vol 2

•

6.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas animafilm
“Putukate salajane elu: Võluaed”. Pilet 3 €

•

•

8.02 kell 16.30 Varbla Rahvamajas meistrite
õpituba noortele: esmaabi (sidumine, lahastamine, abistamine trauma korral jpm). Oodatud on
noored vanuses 16–26. Osalemine tasuta!

22.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas EV100
tähistamine, Lääneranna vallavanema ja Vallavolikogu esimehe vastuvõtt

•

23.02 kell 11.00 Lihula Kultuurimajas Birgit
Sarrapi ja Mihkel Matiiseni kontsert

•

23.02 kell 12.15 traditsiooniline rongkäik
Lihula Kultuurimajast Vabadussõja mälestussamba juurde

•

23.02 kell 12.30 Lihula Vabadusõjas mälestussamba juures kõlavad aupaugud meie kodumaa
vabaduse eest langenud sõduritele ja kõigile neile,
kes on pidanud seda vabadust au sees

•

23.02 kell 13.00 Varbla Rahvamajas EV100
pühendatud kontsert-aktus. Esinevad: Varbla
Kooli lasteaia mudilased, Varbla Kooli õpilased, naisansambel Midrilind, segaansambel ja
meeskvartett Randlane, naisansambel ja tantsurühm Härmalõng.

•

23.02 kell 13.00 Virtsu koolimaja aulas Birgit
Sarrapi ja Mihkel Matiiseni kontsert

•

24.02 kell 12.00 Virtsu Seltsimajas toimub
lisaks Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisele
Kaitseliidu tegevuse tutvustus koos kergrelvas-

•

13.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas draamafilm “Viiskümmend vabastatud varjundit” Pilet 3 €,
alla 14 a keelatud!

•

17.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas kontsert
“Jäljed”, esineb Tõnis Mägi. Pilet 12 €

•

18.02 kell 12.00 Lihula mõisas Ajalooklubi,
esineb ajaloolase haridusega ajakirjanik Alo
Lõhmus, kes annab ülevaate sellest, mis toimus
Vabadussõja lahingutandritel

•

18.02 kell 14.00 Karuse kirikus Jumalateenistus ilma armulauata

•

20.02 kell 16.00 Lõpe klubis kontsert-aktus,
avatud on näitus “Läbi 100 aasta…”

•

20.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas komöödiafilm “Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused”.
Pilet 3 €, alla 14 a keelatud!
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28.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Rakvere
Teater lavastusega “Gravitatsioon” Pilet 15/13 €,
piletid saadaval ka Piletimaailmas

Märts
•

7.03 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas komöödiafilm “Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused”
Pilet 3 €, alla 14 a keelatud!

•

9.03 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas kontsert,
esineb ansamber Naised Köögis. Pilet 10 €

•

18.03 kell 12.00 Lihula mõisas Ajalooklubi,
esineb Tartu Ülikooli õppejõud Ago Pajur, kes
räägib sellest, kuidas üldse tekkis iseseisev Eesti
Vabariik.

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

Bussiühendus Lääneranna
vallas paraneb
Alates 15. jaanuarist paraneb
Lihula–Koonga piirkonna bussiühendus. Muudatus puudutab
järgmisi liine: 47, 52 (täiesti
uus), 53, 324 ja 326.
Mullu detsembris pikendas Pärnumaa
Ühistranspordikeskus
liini 325 (Pärnu–Lihula) mõlemal
suunal Virtsuni.
Tänavu tehakse muudatusi neljas
olemasolevas liinis ning lisaks
luuakse sootuks uus bussiliin.
Lihula–Koonga liinide uuendused
Nr
47
(Pärnu–Pärnu-Jaagupi–
Koonga–Lõpe) sai juurde varahommikuse ringi Oidrema teelt
läbi Kalli, Koonga ja Mihkli uuesti
Oidrema teele (kell 7.46), kuhu
peab tooma sõitjaid ümberistumiseks Pärnu–Lihula bussile nr 324
(Oidrema teel 7.52 ja 7.58) sõiduks
Lihulasse.
Nr 53 (Pärnu–Kalli–Koonga) sai
juurde tööpäevadel varahommi-

kuse Ahaste–Koonga–Pärnu reisi
sõitjate tarvis, kes peavad 7.00 ja
7.30 tööl olema.
Nr 324 (Pärnu–Lõpe–Lihula) saab
juurde Lihula rahva soovil ühe
hommikul kella kaheksaks Pärnusse jõudmiseks ning hilisõhtuse
20.00 Pärnust ning nr 53 lisareisi
jätkuna tööpäevadel Pärnust 13.45
Lihulasse.
UUS! Nr 52 (Lihula–Oidremaa–
Mihkli–Koonga–Kalli) Lihulast 16.00
pärast kooli Koonga–Kalli;
Nr 326 (Pärnu–Varbla–Vatlamäe)
aga jääb uue plaani kohaselt lühemaks, st jääb sõitma vaid Pärnu–
Vatlamäe vahet, sest seda pikka
ringi Tuudilt, Karuselt mööda mere
äärt praktiliselt ei sõideta, vaid
Lihulast käisid mõned häda sunnil
selle bussiga Pärnusse tööle.
Nüüd saavad liigelda uue 324
reisiga, väljumisega Lihulast 6.30
otse Pärnusse (7.44, millega jõutakse ümber istuda linnaliinidele
nii haiglasse, hooldushaiglasse

tööle sõiduks kui ka Pärnu–Tartu
bussile).
Pärnumaa Ühistranspordikeskusel on plaanis käesoleval aastal
vaadata üle ka Varbla ja Mõtsu
kandi ühendus valla keskusega
ning Karuse piirkonna otseühendus Pärnuga.

GU INFO
WWW.PEATUS.EE – KO
I KOHTA
RD
EESTI ÜHISTRANSPO
PÄRASELT
KÄE
S
VEE
MAAL, ÕHUS JA
EERIJA,
LAN
SIP
REI
S.
ETI
INTERN
ELIINID,
BUSSILIINID, RAUDTE
AMLIINID –
PRA
LENNUÜHENDUSED JA
ST.
HA
KO
EST
KÕIK ÜH
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Tänukirjade sadu Lääneranna piirkonda
Kirblast pärit Ulla
Helin-Mengel sai
Pärnumaa aasta
kultuuritegijaks

Foto: Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

– Alli Põrk,
Pärnu LV haridus- ja kultuuriosakonna rahvakultuuri
peaspetsialist

Lääneranna vallast pärit Märt Tammearut tunnustati aasta parima rannavõrkpallurina
Foto: Gertrud Alatare

Eesti Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupp otsustas
pärjata selle aasta
kultuuritegija tiitliga Kirblast pärit
Ulla
Helin-Mengeli,
kes on pühendunud
tantsuõpetaja ja tänavune noorte tantsupeo
“Mina jään” liigijuht.

Selliseid noori tantsupedagooge, kes eesti rahvatantsu
ja eesti noorte tantsijate pärast südant valutavad jääb
järjest vähemaks. Ulla Helin-Mengel on Pärnumaal
edukalt tegutsenud viimased 12 aastat.

Ulla Helin-Mengel sündis 1982. aastal Kirbla külas.
Kooliteed alustas Lihula Gümnaasiumis. 2004. aastal
lõpetas Viljandi Kultuuriakadeemia tantsuõpetaja
eriala ning 2006. aastal omandas Tallinna Ülikoolis
koreograaf-lavastaja magistrikraadi.
“Ulla on üks vähestest noortest Pärnu linna tantsuõpetajatest, kes tunneb tõsist huvi eesti rahvatantsu
vastu,” seisab Eesti kultuurkapitalile saadetud esildises.
•

2006 alustas ta saatuse tahtel tööd Rääma Põhikoolis kahe lastetantsurühmaga

•

2007 oli X noorte tantsupeo 2.–3. klassi rühmaliigi assistent Tallinnas

•

2009 XVIII tantsupeol 3.–4. klassi tantsurühmade assistent

•

2010 Pärnumaa rahvatantsupeo “Tuli minu
südames” kunstiline juht

•

2011 XI Noorte tantsupeo “Maa ja ilm” 1. klasside tantsurühmade üldjuht

•

2015 Pärnumaa tantsupeo “Pärnumaa õnnemuster” idee autor ja üldjuht

•

2017 XII noorte tantsupeo “Mina jään” lavastusgrupi liige ning neidude rühmade liigijuht ja
lavastaja

Ulla töötab rahvatantsuansamblis Kajakas kolme
rühma assistendi ja treenerina, Rääma Põhikoolis lasterühmade ning Pärnu Koidula Riigigümnaasiumi C-segarühma Inetu Pardipoeg juhendajana.
Kõik tantsurühmad osalesid tänavu suvel toimunud
XII noorte tantsupeol “Mina jään” ning pälvisid Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kõrge tunnustuse.
Ulla on loominguliselt viljakas nii tantsude autori kui
ka koreograafina.

Parima naisvõrkpalluri tunnustuse pälvis vaid
19-aastane Kertu Laak ning parimaks meesvõrkpalluriks valiti rahvusmeeskonna nurgaründaja Robert
Täht.
Rannavõrkpallis osutusid noortest parimaks Jade
Šadeiko / Katariina Vengerfeldt ja Rasmus Meius /
Märt Tammearu, täiskasvanutest Kristi Nõlvak /
Mari-Liis Graumann ja Kusti Nõlvak / Mart Tiisaar.

Varblast pärit Kristian Pikner
sai eestikeelse Vikipeedia
aasta fotograafi tiitli
Eestikeelse Vikipedia aasta fotograafi tiitli sai konkurssidel
tabavate ning tehniliselt leidlike
loodus- fotodega silma paistnud
Kristian Pikner, kelle ülesvõtted
Eesti loodusest ja ilmastikunähtustest on jõudnud entsüklopeediaartiklite illustratsioonidena miljonite inimesteni üle kogu maailma.
Aastate eest harrastuspiltnikuna alustanud Kristian
Pikner sai auhinna kvaliteetsete loodusfotode eest,
mis näitavad droonifotograafia vahendeid kasuta-

Foto: Erakogu

Ulla Helin-Mengel on just selline tantsuõpetaja, kes
särab nii ise laval tantsides kui ka tantse õpetades.
Tõeline pärl meie seas.

Detsembri lõpus toimus Tallinnas Eesti võrkpalli
aastalõpupidu, kus kuulutati välja möödunud hooaja
parimad.
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loodushuvilisele kättesaamatuks.
Piknerile on olnud väljakutseteks muutuvate
ilmastikuolude tabamine merel ning ilmastikunähtuste, nagu virmalised, pildile püüdmine, kuid tema tähelepanu atmosfääri ning
detailide jäädvustamisele hakkab silma ka
töödest, mis dokumenteerivad Eesti loodust,
linnavaateid ning üksikobjekte harjumuspärasemal viisil.

Kristian Pikner on oma fotoloomingu eest
tunnustust pälvinud lisaks ka seitsmendal
ja kaheksandal HELP looduspildikogumisel
Vikipeedias, kus ta valiti mõlemal korral parimaks pildilisajaks.

Fotod: Sõmeri tuletorn / Virmalised / Linnutee
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Vana-Läänemaa Ajaloo Selts
alustab uut hooaega
Mati Mandel
Vana-Läänemaa Ajaloo Seltsi liige

Lihula mõisas toimuvad juba aastaid kõigile ajaloohuvilistele mõeldud Ajalooklubi loengud. Grupp
Lõuna-Läänemaa selle ala huvilisi koondus 2011.
aastal Lihulas asutatud seltsingusse, mis sai nimeks
Vana-Läänemaa Ajaloo Selts. Taolise nimega taheti
toonitada, et nii seltsi liikmeskond kui ka tegevus
ei piirdu üksnes praeguste Läänemaa piiridega,
vaid hõlmab ka varem Läänemaa alla kuulunud
alasid, niisiis ka Põhja-Pärnumaad ning MärjamaaVigala kanti. Seltsingu koostasid kolm kogumikku
“Vana-Läänemaa ajaloo radadel”, mis ka trükis
ilmusid, hakati organiseerima Ajalooklubi üritusi
Lihula mõisas ning korraldama ekskursioone paljudele Läänemaa ajalooga seotud objektidele.
Lihula mõisas peaaegu igal kuul toimuvatele ajalooloengutele on esinema kutsutud Tartu Ülikooli
ja Eesti Kunstiakadeemia õppejõude, erinevate
Eesti muuseumide töötajaid ning Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi liikmeid, eeskätt kõiki neid,
kes tegelevad konkreetselt mingi ajalooküsimuse
või teema uurimisega. Eesmärk on olnud tuua kuulajani ajalooteaduse uusimaid saavutusi, eelkõige
nendel teemadel, millest rääkimine oli Nõukogude
ajal võimatu.
Meie loengutel on juttu tehtud viikingiaegsetest
aardeleidudest, uppunud laevadest ja merearheoloogiast, uuringutest Haapsalu Võllamäel, Läänemaa taluarhitektuurist, Sotsiaaldemokraatlikust
Parteist ja baltisakslastest sõjaeelses Eesti Vabariigis, samuti Rapla–Virtsu raudteest, Eesti politsei
ennesõjaaegsest ajaloost, 1940.–1941 .aasta repressioonidest, sõjajärgsest metsavendlusest, märtsiküüditamisest, sõjahaudade uurimisest ja paljust
muust.

Foto: Erakogu

Vana-Läänemaa Ajaloo Selts ehk Ajalooklubi,
nagu seda lühidalt nimetatakse, alustab uut
hooaega, mille seekordne üldteema on “Eesti
ajalugu läbi kahe aastasaja”.

2018. aasta kava
Seoses Eesti riigi juubeliga otsustasime peagi
algava 2018. aasta loengutega läbida kogu Eesti
uuema ajaloo alates 19. sajandil toimunud talurahva pärisorjusest vabastamisest kuni Teise maailmasõja lõpuni. Loengusarja üldteemaks sai “Eesti
ajalugu läbi kahe aastasaja”.
Loengusari algab 28. jaanuaril 2018 Eesti Ajaloomuuseumi teaduri Ene Hiio ettekandega “Päris ja
prii. Talurahva vabastamine Eesti- ja Liivimaal”.
Teatavasti oli pärisorjuse kaotamine Eesti alal üks
peamisi eeldusi edasistele arengutele. Ene Hiio
koostas ka 2016. aastal muide Rahvusraamatukokku vastavateemalise vägagi sisuka näituse.
•

18. veebruaril tuleb Lihulasse ajaloolase haridusega ajakirjanik Alo Lõhmus, kes annab ülevaate sellest, mis toimus Vabadussõja lahingutandritel. Alo Lõhmuse sulest ilmus 2014. aastal
vastavateemaline hästi loetav raamat “Priius,
kallis anne”, milles räägitakse just noorte osast
selles sõjas.

•

18. märtsil räägib aga Tartu Ülikooli õppejõud
Ago Pajur sellest, kuidas üldse tekkis iseseisev
Eesti Vabariik.

•

15. aprillile oleme planeerinud ajalookonverentsi, mis on pühendatud mõnedele Lihulast ja
mujalt Lääne-Eestist pärit suurkujudele. Konverentsil räägitakse esimesest Eesti soost diplomeeritud laevamehaanikust ja Lihulas tegutsenud kirjastuse “Kinnika” asutajast Aleksander
Vahterist, kirjanik Karl Ristikivist, maadleja
Kristjan Palusalust ning arstist, luuletajast,
karikaturistist ja bibliofiilist Viljar Anskost.

•

6. mail jätkub Lihula mõisas Ajalooklubi loengusari Memento juhatuse liikme Peep Varju
ettekandega, kus antakse ülevaade laste küüditamisest Siberisse 1941. aastal.

Poolteist aastat vältas loengusari “Võimalik vaid
Nõukogude ajal”, kus räägiti muuhulgas Eestimaa
Kommunistlikust Parteist ja KGB-st ning teisitimõtlejate sulgemisest psühhoneuroloogiahaiglatesse.
Loengutel on kujunenud välja kindel kuulajaskond, kuid osaleb ka neid, keda huvitavad kindlad
teemad. Meie lektoritelt teada saadav kuluks ära
just koolide ajalooõpetajatele. Neid on ajalooklubi
alaliste kuulajate hulgas kahjuks aga siiani vaid
üks.
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Lihula kultuuripäevade ajal, ilmselt 11. augustil,
korraldatakse ekskursioon Lääne-Eesti suurkujude
sünni-, elu- ja matmispaikadesse.
Sügisperioodil jätkub Ajalooklubi loengusari juba
Teise maailmasõja teemadel.
•

30. septembril räägib Teise maailmasõja sündmustest Eestis Johann Laidoneri Eesti Sõjamuuseumi teadusdirektor Toomas Hiio.

•

21. oktoobril tulevad Ajalooklubisse kaks Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi liiget. Jüri Kotšinev räägib Saksa sõduri olmest Eestis aastatel
1941–1944, Hanno Ojalo aga Haapsalu mässust
1944. aasta septembris.

•

Loengusarja lõpetab 11. novembril Anne
Rekkaro, kes räägib Preisimaa katastroofist,
mille tunnistajaks ta ise oli.

Loengud ja konverents toimuvad Lihula mõisas kell
12. Ka kõik uued kuulajad, eriti ajalooõpetajad ja
vanemate klasside õpilased, on teretulnud!
Foto: Erakogu

Kes on hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna
abivallavanem Andres Annast?
Andres Annast sündis 29. aprillil 1980 KilingiNõmmes. 1998. aastal lõpetas ta sealse keskkooli
ning seejärel asus õppima Tartu Ülikooli Pärnu
Kolledzisse sotsiaaltöö korralduse erialale.

daniku igapäevaelu ei saaks kannatada ühinemisprotsesside tõttu ning kõik asutused saaksid oma
tegevusega rahulikult jätkata.”

2001. aastal alustas Andres Annast tööd Sindi linnavalitsuse sotsiaalnõunikuna. 2009. aastal jätkas
Sindi linnasekretärina ning 2013–2017 töötas
Saarde vallavanemana.
Andres elab koos abikaasa ja kolme toreda lapsega
Saarde vallas, Kilingi-Nõmmes.
“Tunnistan, et Lääneranna vald on minu jaoks uus
piirkond ja läheb aega, kuni siinsed kohad ja inimesed mulle tuttavaks saavad. Olen juba tutvunud osade allasutustega ning koos vallavanemaga
külastan kindlasti lähiajal kõiki haridus- ja kultuuriasutusi,” selgitas Lääneranna valla hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna abivallavanem. “Valdade
ühinemine vajab kiireid ümberkorraldusi ning
esimene ülesanne on esitada volikogule erinevad
sotsiaalkorrad, millega kehtestatakse vallas uued
ühised abiandmise korrad. Oluline on, et vallakoFoto: Kerli Sosi
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Detailplaneeringu kehtestamine
Lääneranna Vallavolikogu kehtestas 14.12.2017
otsusega nr 32 Lihula linna Oja tn 9 kinnistu
(katastritunnus 41201:002:0035, pindala 8183 m2)
detailplaneeringu. Kinnistu on hoonestamata.
Detailplaneeringu eesmärk on Lihula Oja tn 9 kinnistu sihtotstarbe muutmine ühiskondlike ehitiste
maaks, hoonestusala, ehitusõiguse, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha kindlaks määramine seoses 30-kohalise erihooldekodu (kolm 10-kohalist peremaja)
hoonete ehitamisega. Detailplaneeringus ei nähta
ette Oja tn 9 kinnistu kruntimist. Erihooldekodu opereerijaks on kavandatud SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus.
Detailplaneeringuga muudetakse Lihula valla üldplaneeringut, milles on planeeritav maa-ala reserveeritud tootmismaana, detailplaneeringuga on kavandatud Oja tn 9 kinnistu uus sihtotstarve ühiskondlike
ehitiste maa.

Lihula Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu avalik
väljapanek toimus 09.09–08.10.2017. Avalikul väljapanekul arvamusi ja ettepanekuid detailplaneeringu
kohta ei esitatud.
Lihula Vallavalitsus

Lääneranna valda paigaldati uued sildid

Uued kohanime tähised paigaldati Kirbla, Rumba,
Parasmaa, Kiisamaa, Nätsi, Palatu, Kilgi ja Vaiste
külale. Kõik vanad valdade ja maakondade sildid
koguti kokku ning neid säilitatakse Lääneranna ja
Maanteeameti muuseumide kogudes.
Siltide vahetamise maksumus oli Lääneranna valla
hankespetsialist Rein Kruusmaa sõnul pisut üle
3400 euro. Hind sisaldas vanade märkide eemaldamist, puuduvate postide paigaldamist ning kokku 18
märgi paigaldamist 8 asukohta. Töö tegi OÜ Lääne
Teed.
Foto: Merike Pikkmets

Foto: Freeimages.com

tänava lõpus ning eemal elamu- ja kortermajade
piirkondadest. Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu
elluviimine loob Lihulasse eeldatavalt 10–12 uut töökohta. Lihula Vallavalitsus otsustas 26.07.2017 a.
korraldusega nr 210 mitte algatada Lihula Oja tn 9
kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna planeeringuga kavandatavad
tegevused ei oma olulist keskkonnamõju. Planeeritav
ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal ning kavandatud tegevused ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 loetletud olulist keskkonnamõju omavate tegevuste hulka.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne ulatuslikke
sotsiaalseid, kultuurilisi, majanduslikke ega looduskeskkonna mõjusid. Oja tn 9 kinnistu asub tupik-

12. jaanuaril paigaldati kõikidele Lääneranna
valla lahkmejoontele kokku kaheksateist uut silti,
millest 8 tähistavad valla piiri algust ning kaks
annab liiklejale märku uuest maakonnapiirist.
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Hea läänerandlane!
Talve saabumisega kaanetuvad tiigid ja ojad, merelahed
ja jõed. Kutsume Sind üles olema ettevaatlik
veekogudele minnes ning lapsevanematel soovitame
lastele meelde tuletada jääga seotud ohtusid.
Ära mine jääle, kui jää paksus on alla 10 cm, ega kohtades,
kus on kõrkjad või voolav vesi. Väldi kaldaäärseid
murrukohti, kus võivad lume all olla peidus suuremad
praod, milles võib ennast vigastada.
Jääle minnes võta kaasa mobiiltelefon, jäänaasklid ning
jäätuur jää tugevuse kontrollimiseks. Anna jääle minekust
alati lähedastele teada – millal, kuhu ja kui kauaks lähed.
Nähes ohtusattunud inimest, helista kohe numbrile
112. Rohkem infot Päästeameti veebilehel
www.veeohutus.ee
Küsimuste või murede tekkimisel võta meiega ühendust,
oleme MTÜ Pärnumaa Merepääste ning turvame mereala
Virtsust kuni Sõmeri poolsaareni.
Kontakt:
Rein Feld +372 502 8040
Ivar Lindepuu +372 5613 3444
info@parnumaasar.ee
Rohkem infot meie kohta leiate:
www.parnumaasar.ee
Facebookist: Pärnumaa Merepääste
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Detsember 2017 – jaanuar 2018

Maadlus

2. detsembril toimusid Lihula Gümnaasiumi
spordihoones Läänemaa meistrivõistlused KreekaRooma ja naistemaadluses, kus osales 39 noort.
Raskejõustikuklubi Leola üheksast kasvandikust
kuus sai Läänemaa meistriks.

17. detsembril toimusid Paikuse spordikeskuses
Pärnumaa noorte meistrivõistlused KreekaRooma, vaba- ja naistemaadluses, kus osales
81 noorsportlast, kelle seas ka kuus RJK Leola
kasvandikku. Kuus oli ka medaleid, mida
võistluselt koju toodi.
Tulemused:
2007 ja nooremad (Kreeka-Rooma maadlus):

Tulemused:
•

Charli Takk, –29 kg – III koht

•

Rainer Vahar, –33 kg – III koht

•

Andro Niitvähi, –39 kg – I koht

•

Stefan-Lauri Mölder, –47 kg – I koht

•

Martin Mägist, –55 kg – I koht

•

Alvar Nikkel, –60 kg – III koht

•

Eerik Pank, noored +70 kg – I koht,

•

Eerik Pank, täiskasvanud – III koht

•

Kristyn Pihelgas, naistemaadlus – I koht

•

Charli Takk (–29 kg) – III koht

•

Andro Niitvähi (–43 kg) – 6. koht

•

Mairo Roosma (–76 kg) – III koht

2002 ja nooremad (Kreeka-Rooma maadlus):
•

Stefan-Lauri Mölder (–43 kg) – II koht

•

Martin Mägist ( –61 kg) – I koht

•

Eerik Pank (–115 kg) – I koht

2007 ja nooremad (vabamaadlus):
•

Charli Takk (–31 kg) – 5. koht

2002 ja nooremad (vabamaadlus):
•

Fotod: Erakogu

Stefan-Lauri Mölder (–43 kg) – II koht
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6. jaanuaril toimusid Haapsalus 14. Dünamo
auhinnavõistlused
Kreeka-Rooma
maadluses,
millest võttis osa 76 noorsportlast kogu Eestist,
neist kolm Lääneranna vallast.

Tulemused:
•

Ats Kaasik, 30 kg – 5. koht

•

Charli Takk, 30 kg – 8. koht

•

Stefan Lauri Mölder, 42 kg – III koht
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Tulemused:
Poisid 2009–2010:
•

Sten Kukispuu, Kõmsi Lasteaed-Algkool –
6. koht

•

Andri Jaanus,
7. koht

Kõmsi

Lasteaed-Algkool

–

Tüdrukud 2007–2008:
•

Helena Caroly Kukispuu, Kõmsi LasteaedAlgkool – 11. koht

•

Mirell Raja,
14. koht

Kõmsi

Lasteaed-Algkool

–

Foto: Ülle Lass

Tüdrukud 2005–2006:
•

Eliise Kolõtšev, Lihula Gümnaasium – 10. koht

Poisid 2005–2006:

Korvpall
5. detsembril toimusid Haapsalu spordikeskuses
3×3 vastu korvpalli võistlused, mis lõpetasid
Läänemaa Koolispordi Liidu meistrivõistluste
sarja. Võistlustules osales 10 võistkonda, kuhu
kuulusid 4.–6. klassi noormehed. Osalema tuldi
maakonna seitsmest koolist, sealhulgas Lihula
Gümnaasiumist.
Esikoha võitis Lihula Gümnaasiumi meeskond, kuhu
kuulusid Herman Reinmaa, Robico Villers, Mihkel
Sibul ja August-Melvin Pajumets. Noori õpetab ja
juhendab Mairo Kanter.

Kergejõustik
6. detsembril toimusid Haapsalus Läänemaa
järelkasvu kergejõustikuvõistlused, kus osales
ligi 100 last üheksast koolist. Lääneranna valda
esindasid Lihula Gümnaasiumi, Kõmsi LasteaedAlgkooli ja Virtsu Kooli õpilased.
Võistlusalad olid 25 m jooks, kõrgushüpe (v.a
noorimad), hoota kolmikhüpe ja topispallivise.
Võistlusprotokolli lõpptulemuse arvutamiseks liideti
kokku iga ala eest saadud punktid.

•

Stefan-Lauri Mölder, Lihula Gümnaasium –
8. koht

•

Ken Indrek Klimpuš, Lihula Gümnaasium –
9. koht

•

Eric Reisel, Lihula Gümnaasium – 15. koht

•

Kevin Leemets,
16. koht

Lihula

Gümnaasium

–

•

Timmo Kaasik,
17. koht

Lihula

Gümnaasium

–

Tüdrukud 2003–2004:
•

Trinity Õismets, Virtsu Kool – III koht

•

Marleen Põld, Lihula Gümnaasium – 6. koht

Poisid 2003–2004:
•

Robert Idvani, Virtsu Kool – I koht

30. detsembril toimusid Pärnus X Karel Leetsaare
mälestusvõistlused, kus parimad selgitati välja
kuulitõukes, kaugus- ja kõrgushüppes ning 60
meetri sprindis.

Lääneranna valda esindasid võistlusel kolm noort,
kes kõik kuuluvad Läänemaa Kergejõustikuklubisse ning nende treeneriks on Jaanus Getreu.
Tulemused:
Poiste U12 60 m sprint
•

Keiro Ristikivi, 9.55 – 5. koht

Tütarlaste U18 60 m sprint
•

Kerli Ristikivi, 8.71 – 5. koht

Tütarlaste U16 kuulitõuge
•

Kristiina Kukk, 9.25 - 5. koht
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Jalgpall
11. jaanuaril toimus Haapsalus 7.–9. klasside
saalijalgpalliturniir, mida korraldas Läänemaa
Koolispordi Liit. Lääneranna vallast osalesid
võistlustel Lihula Gümnaasiumi ja Virtsu Kooli
õpilased, kes saavutasid vastavalt 3. ja 5. koha.
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Virtsu Kooli esindasid: Allex Rummel, Kaaro Saatmäe,
Elger Loops, Sten Lääts, Mart Mikiveer, Reno Remec
Kilp, Henri Kivisalu, Geron Noor. Treener Eduard
Brok.

Lihula Gümnaasiumi meeskonda esindasid: Virgo
Vallik, Herman Reinmaa, Kardo Roosma, Randy Põld,
Marten Põld, Siim Urb. Treener Jaanus Getreu.

Lauatennis
6. jaanuaril toimus Viljandis ELTL Stiga Laste GP
4. etapp lauatennises, kus osales 146 mängijat
Eestist, Leedust, Lätist, Venemaalt ja Soomest.

Tulemused:
•

Poisid kuni 11 a (2007) – M11

•

Keiro Ristikivi - II koht

•

Hugo Jan Rummel - 5. koht

Võistlusel osalesid ka kaks meie valla noormeest, kes
elavad ja treenivad Vatlas.
Neid juhendab Eduard Brok.

Foto: Eduard Bork
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Lääneranna õppeasutused osalevad
keskkonnakampaanias “Küünlaümbriste jaht”
Eesti üks suuremaid keskkonnakampaaniaid
“Küünlaümbriste jaht” alustab koos sõsaraktsiooniga “Patareijaht” uut hooaega ja sedapuhku juba
viiendat korda. Tänavusest kampaaniast võtab
osa ka seitse Lääneranna valla õppeasutust.
“Küünlaümbriste jaht” ja “Patareijaht” on lastele ja
noortele suunatud keskkonnakampaaniad, millega
kutsutakse leidma võimalikult palju tühjaks põlenud
alumiiniumist teeküünlaümbriseid ja tühje patareisid, et need ei satuks loodusesse.

eesmärk on õpetada lastele jäätmete sorteerimise ja
keskkonnahoiu olulisust.
Tänavusest aktsioonist võtavad Lääneranna vallas
osa Lihula Lasteaed, Koonga, Lõpe ja Virtsu kool,
Lihula Gümnaasium, Kõmsi Lasteaed-Algkool ning
Metsküla Algkool.
Lihula Teataja toimetus kutsub kõiki üles kampaanias kaasa lööma ning tooma tühjaks põlenud küünlaümbriseid ja patareisid aktsioonis osalevatesse
Lääneranna valla haridusasutustesse.

Nimelt sisaldavad paljud patareid mõnd ohtlikku
kemikaali, nagu kaadmium, mis võib keskkonda
mürgitada. Alumiinium, millest tehakse teeküünalde
ümbriseid, ei lagune looduses kunagi. Kampaania

Kaitseliidu Lääne maleva Lihula üksikkompanii uus pealik on Reimo Reimer
Foto: Erakogu

Lihula Üksikkompanii

6. jaanuaril toimus Lihula mõisas,
Kaitseliidu Lääne maleva Lihula
üksikkompanii
ruumides
kompanii iga-aastane üldkoosolek, kus lisaks aasta
kokkuvõttele
tutvustati
üksuse liikmetele käesoleval aastal eesootavat,
lahendati mitmeid igapäevategevust puudutavaid küsimusi ning valiti
kompaniile uus juhatus.
Reimo Reimer – Kaitseliidu
Lääne maleva Lihula üksikkompanii uus pealik
Tallinnast pärit Reimer on kuulunud Kaitseliitu alates 1998. aastast, mil
ta kuulus Kaitseliidu Harju malevasse. Hiljem, kui
Reimo Reimer Haapsalusse elama ja tööle asus, liitus
ta Kaitseliidu Lääne malevaga.
Reimo Reimer on üks Lihula üksikkompanii taastajatest ning on osalenud selle taasloomisest saadik

aktiivselt üksikkompanii igapäevastes tegemistes. Alates 2016. aastast
kuulub ta Lihula üksikkompanii
juhatusse ning on Lääne maleva
esindajatekogu liige.
Aastatel 2001–2002 oli Reimo
Reimer Kaitseliidu Harju maleva
Noorte Kotkaste maleva pealik.
Vabatahtlikuna on ta teeninud
kuulipilduri, jaopealiku ja rühmavanema ametikohal. Talle
on omistatud kaprali auaste.
Kohusetundliku teenistuse eest
on teda autasustatud Kaitseliidu
teenetemedali III klassiga ning Kaitseliidu Lääne maleva teenetemärgiga.
Lisaks Kaitseliidule on Reimo Reimer
vabatahtlikuna tegev EELK Ridala Püha
Maarja Magdaleena koguduse juhatuses. Tema
hobideks on orienteerumine, rahvatants ning punkmuusikat viljelevas kollektiivis solistina tegutsemine.
Töötab ta Haapsalus Läänemaa Haigla haldusjuhi
ametikohal. Ta on abielus ning kahe lapse isa.
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Lääne maleva Lihula üksikkompanii käiseembleemid v1.2

Viis aastat aktiivset tegevust
Kolmekuningapäeval peetud üldkoosolek jätkus traditsioonilise üritusega, mil tähistati 93 aasta möödumist Kaitseliidu Lihula malevkonna kui üksikkompanii eelkäija loomisest ja Kaitseliidu Lääne maleva
Lihula üksikkompanii loomise viiendat aastapäeva.
Lihula üksikompanii on tegevusaja jooksul jõudnud
lisaks liikmeskonna suurendamisele ka palju korda
saata. Üksikkompanii võitlejad on osalenud kõikidel
suurõppustel vabariigi tasandil (Siil 2016 jt), aga ka
kohaliku piirkonna õppustel (Orkaan, Valge Laev jt).
Eelmisel, 2017. aastal, taaselustas Lihula üksikkompanii uuesti oma patrullvõistluse “Sügistorm”.
Piirkonnas on aktiivselt tegutsemas lisaks Kaitseliidule Naiskodukaitse Lääne ringkonna, Kodutütarde
Lääne ringkonna ja Noorte Kotkaste Lääne maleva
üksused. Lisaks militaarsetele teemadele tehakse
koostööd kohaliku omavalitsusega ning osaletakse
mitmetel kogukondlikel üritustel, samuti tehakse
palju vabatahtliku tööd. Kaitseliidu organisatsioonid
võtavad alati hea meelega vastu uusi liikmeid, kes
soovivad kaitsta oma kodu, maad ja vabadust!
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine
Kohe on saabumas Eesti Vabariigi 100. aastapäev
ning Kaitseliidu Lääne maleva Lihula üksikkompanii
on selleks aegsasti valmistumas:

•

23. veebruaril kell 12.30 kõlavad Lihula Vabadusõja mälestussamba juures aupaugud meie
kodumaa vabaduse eest langenud sõduritele ja
kõigile neile, kes on pidanud seda vabadust au
sees.

•

24. veebruaril kell 12–16 toimub Virtsu Seltsimajas lisaks Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamisele Kaitseliidu tegevuse tutvustus
koos kergrelvastuse ja muu varustuse väljapanekuga. Teabeüritusel on võimalus proovida
maskeerimisvahendeid, tutvuda relvadega ja
tunda ennast tõelise kaitseliitlasena.

Olete kõik oodatud.
Eesti eest!

LÄÄNERANNA
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Paatsalu puhkekeskus otsib

Kokka

Paatsalu puhkekeskus otsib suvehooajaks
oma meeskonda kokka, nii täistööajaga kui
ka osalise tööajaga.
Tööle asumise aeg on juuni.

Võta ühendust ja kandideeri :
info@paatsalupuhkekeskus.ee
www.kokk.paatsalupuhkekeskus.ee
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Kuulutused

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee
Timberstock OÜ ostab lehtpuuenamusega
metsakinnistuid ja raieõiguseid. Küsi pakkumist
timber@timberstock.ee või 507 1150

Lääneranna Teataja on Lääneranna
valla ajaleht, mis ilmub 11 korda aastas
ning mille väljaandjaks on Lääneranna
Vallavalitsus. Leht jõuab kõikidesse
Lääneranna vallas registreeritud
postkastidesse tasuta.
Kui teate kedagi, kes on meie valla elanik,
kuid pole ajalehte kätte saanud, paluge tal
lehe toimetusega ühendust võtta, et selgitada
üheskoos välja, kas tegu on postiljoni
ühekordse eksimuse või millegi muuga.

16. jaanuar lubas suurt tormi
ja päikeselist ilma. See andis
lootust mõnd head pilti saada.
Sõitsin Virtsu majaka lähedale
asja uurima. No oli jah tugev
tuul, aga suuremat asja tormi
selles paigas küll polnud.
Puhtulaiu lõunatipus võinuks
ehk veidi vahvam olla, kuid
sinna jõudmiseks jäi aega
väheseks. Päike valmistus
juba jäiseks supluseks ja mina
seadsin end jääpuruvallile
pildistama.

Foto esilehel: Olev Mihkelmaa

Praegune jää tekkimise aeg on vahva. Rannamadalal leidub siledat jääd. Sealt edasi tuleb jääpurust vall, mille
lained on kokku lükanud. Selle taga loksub püdel jääpuder, mis pole veel kinni külmunud. Lõpuks tuleb vaba
vesi mõnusate veepritsmete ja laineharjadega.
Kui seda ise vaatama tahad minna, ole vallile ronides ettevaatlik. Põlvili või roomates saab seal kenasti liikuda,
aga astudes vajud kohe läbi. Madalal rannal pole sellest hullu, aga saapad saavad märjaks.

Vallavalitsuse vastuvõtuajad
Lääneranna Vallavalitsus on avatud E–R 9.00–17.00
Järgmine ajaleht on uute ja huvitavate päevakajaliste teemade ootel. Kui teile on silma jäänud mõni sündmus, mida võiks
kajastada, või inimene, kelle tegemistest kirjutada, andke sellest palun teada ajaleht@laaneranna.ee. Kõige uuemad uudised
leiad ka internetist www.lihulateataja.ee
Lihula Teataja toimetus: Lääneranna Vallavalitsus, Jaama 1, Lihula. Trükitud NelliPrint trükikojas. Jaga ja leia
infot ka meie valla Facebook–leheküljel. Toimetaja Kristina Kukk, keeletoimetaja Anu Rooseniit (OÜ Keeletoimetus),
küljendus Ain Saare

