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Lääneranna valla ajaleht
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Meie lood
Puhtu-Laelatu looduskaitseala tähistab tänavu
60. aastapäeva. Foto: Arno Peksar

Armsad Lääneranna valla
elanikud!
Täna on tähenduslik päev, sest hoiate käes uut, Lääneranna valla paberlehte.
Esimese lehenumbri kokkupanemisel aitasid kaasa
kümned meie piirkonnas tegutsevad inimesed. Lisaks
toimetajale, kelleks on endise Lihula Teataja toimetaja
Kristina Kukk, on oma panuse andnud endisest Lihula
vallast pärit keeletoimetaja Anu Rooseniit ning graafiline disainer Ain Saare.
Lehe materjali aitasid kokku panna kümned endises
Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla vallas elavad inimesed.
On ütlemata suur au, et meie kandis on nii palju toredaid ja abivalmis inimesi, kellele läheb korda meie uue
valla ühes rütmis hingamine.

Kui teie ise või keegi teie Lääneranna valla sõpradest-tuttavatest saavutab või teeb kusagil teoks
midagi, mida ka teistel hea teada, olgu see siis spordi-,
kultuuri-, hariduse või mistahes muust valdkonnast,
andke sellest palun julgelt märku. Kindlasti on oodatud
ka igasugune info vallas korraldatavatest avalikest
üritustest.
Kasutades siinkohal Eesti Kaitseliidu suurõppuse üleskutset, ütleme, et iga okas loeb – see tähendab, et meie
lehe meeskonnale läheb korda iga meie valla elaniku,
ettevõte või seltsingu saavutus, olgu see kuitahes suur
või väike. Isegi siis, kui me päris iga infokildu avaldada
ei jõua.

Vallavanem Mikk Pikkmets

•

Volikogu esimees Arno Peksar

•

Kultuurikava

•

Lääneranna valla tutvustus

•

Tänukirjade sadu

•

Massu Ratsaspordikool

•

Vallavolikogu tutvustus

•

Piirkonnapolitseinikud

•

Vabatahtlike tänupidu

Sisukas veebiversioon
Lääneranna paberlehel on ka veebiversioon, mis
kannab praegu veel nime Lihula Teataja ning on leitav
aadressil www.lihulateataja.ee. Selle portaali haldamine ja kontseptsiooni edasiarendamine on meeskonnatöö, kus panustavad mitmed inimesed, kuid loomulikult on ALATI oodatud ka kõik uued tegijad, kaastööd
ja ettepanekud.
Veebilehe sisu kokku pannes lähtume järgmistest hea
tava põhimõtetest:
•

See on siinse piirkonna tegevusi ja ettevõtmisi
kajastav informatiivne keskkond, mille detailsem
kontseptsioon areneb pidevalt ning on headele
ettepanekutele avatud;

•

Lisaks päevakajalistele uudistele on üks eesmärk
kajastada kohalike inimeste ja ettevõtete tegevust,
tutvustades muuhulgas siinkandis pakutavaid
tooteid ja teenuseid;

•

See veebileht on ennekõike heatahtlik ja innustav,
kohaliku elu arengut toetav kogukonnaportaal;

•

Kui märkate teadet või uudist, mis on ebatäpne
või sisaldab mõnda kirjaviga, oleme tänulikud,
kui sellest meile teada annate, sest, kes teeb, sel
juhtub, kuid õnneks saab iga viga parandada.

Palve ja üleskutse
Selleks, et praegusel üleminekuperioodil leida kiiremini
üles need ägedad inimesed, kes meie uues ühendvallas tegutsevad, ning noppida väga paljudest erinevatest
sotsiaalmeedia kanalitest kokku infokillukesi ühendvalla elanike saavutuste kohta, on meil kõigile suur
palve ja üleskutse.

•

Teeme koos, teeme paremini – kõik mõtted
on teretulnud!
Meie suure meeskonna nimel,
Kristina Kukk
Lääneranna Teataja toimetuse kontaktid:
+372 5802 4630 või ajaleht@laaneranna.ee
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Kes on Lääneranna vallavanem
Mikk Pikkmets?
Lääneranna Vallavolikogu valis 9. novembril toimunud istungil Lääneranna vallavanemaks Mikk
Pikkmetsa.
Mikk Pikkmets on 34aastane, abielus ja kolme lapse
isa, elab Oidremal. Tema haridustee algas Lihula
koolist, kus ta lõpetas ka põhikooli. Keskhariduse sai ta Pärnu Koidula gümnaasiumist. 2007. aastal lõpetas Mikk
Pikkmets
Estonian
Business
Schooli rahvusvahelise ärijuhtimise eriala ja jätkas õpinguid
Tallinna
Tehnikaülikoolis
majandusarvestuse erialal.
Õpingud katkesid, kui Mikk
suundus tööle Brüsselisse
Euroopa Parlamenti Vilja
Savisaar-Toomasti nõunikuks.
2006. aasta jaanuarist kuni
2009. aasta augusti töötas
Mikk Riigikogus Keskfraktsiooni nõunikuna ja seejärel viis
aastat Euroopa Parlamendis.
2008. aastal ostis ta Oidrema sauna
ning aasta hiljem kirjutas projekti selle
taastamiseks, mis osutus edukaks. Aastast 2011 on
Mikk pidanud saunamehe ametit.
2009. aastal kandideeris esimest korda kohalike
omavalitsuste valimistel Koonga vallas ja osutus valituks ning juhtis neli aastat spordi- ja noorsookomisjoni. 2012. aastal kirjutas projekti spordivahendite
soetamiseks ning jõusaali sisustamiseks Lõpel, mis
sai ka positiivse toetusotsuse.
2013. aastal kandideeris Mikk kohalike omavalitsuste valimistel Koonga vallas ning saavutas parima
tulemuse, ent kuna oli lubanud täita Brüsselis
pooleli olevad töökohustused, sai temast vallavanem
1. märtsil 2015.
Esimest kandideerimist on Mikk põhjendanud
sellega, et soovis elada maal ja elada hästi: “Mind ei
rahuldanud tolmavad ja auklikud kruusateed ega
valla räämas ja lagunev vara. Selle asemel et niisama
vinguda, otsustasin proovida asju muuta.”
Ka tänavustel valimistel otsustas Mikk kandideerida,
sest ideid ja plaane, mida Lääneranna vallas ellu viia,
on tal palju. Tema häältesaak oli tänavu meie piirkonnas kõige suurem – 298.
Mikk, miks Te otsustasite maale elama jääda?
Mulle meeldib meie vallas olla ja elada. Meeldib meie
loodus, rabad, loomastik ja siinsed inimesed. Mulle
meeldib meie turvaline ja sõbralik elukeskkond, kus
lapsed võivad julgelt ka üksi õues mängida ning ise
bussiga kooli sõita. Kuid eks ma olen ka nii-öelda

maalt ära olnud – kuus aastat Tallinnas koolis-tööl ja
viis aastat Brüsselis tööl. Samas olen kogu selle aja
olnud tihedalt seotud kodukohaga ning osalenud ka
2009. aastast kohaliku volikogu töös.
Mida te soovite jägneva nelja aasta jooksul Lääneranna vallas muuta või ellu viia?
Neli aastat tundub esmapilgul päris pikk
aeg, kuid, arvestades uue valla väljakutseid, jääb sellest kindlasti
väheks. Esmane ülesanne on uus
kooslus kiiresti ja ühtlaselt tööle
saada, et nelja aasta jooksul
tekiks neljast erinevast piirkonnast üks suur tervik. Selle
eelduseks on head ühendused ja teed ning kõigile võrdselt tagatud kvaliteetsed teenused.
Lisaks on veel terve rida
juba pooleli olevaid asju, mis
vajavad edukalt lõpule viimist
– tänavavalgustuste renoveerimine, katlamajade renoveerimine, soojustrasside vahetamine,
tööstusalade arendamine ja veel
mitmed teised objektid.
Millega tegelete vabal ajal?
Veedan aega pere seltsis ning meeldib võimalikult
palju kalal ja jahil käia. Soojemal ajal leian vahel
aega ka mootorrattaga ringi sõita ning võimalusel ei
ütle ära ka reisimisest.
Mida soovite Lääneranna valla inimestele uueks,
2018. aastaks?
Positiivset ja rõõmsat meelt, arusaamist ja mõistmist. Kõike paremat ja häid kordaminekuid.
Põnevaid fakte Mikk Pikkmetsast:
•

Pärit kuuelapselisest perest

•

On alates 2003. aastast tegelenud jalgpalliga.
Mängis EBS-i võistkonnas Eesti meeste meistrivõistlustel 5. ja 4. liigas. 5 aastat mängis Brüsseli Euroleague Eesti meeskonnas

•

2007. aastal käis mootorrattaga Nordkappis

•

2007. aastal osales 8. SEB Tallinna Sügisjooksul, läbides 10 km ajaga 54.08

•

2008. aastal osales mootorrattaga IronButt 1000
Miles võistlusel, kus läbis 24 tunni jooksul ligi
1650 km

•

2011. aastal linastus Eestis Arbo Tammiksaare
film “Täitsa lõpp”, kus Mikk mängis jahimeest

•

2016. aastal püstitas isikliku kalapüügirekordi,
saades kätte 4,5 kg haugi
Foto: Erakogu
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Lääneranna Vallavolikogu
esimees Arno Peksar…
Peeter Vissak

Foto: Mariann Peksar

Fotograaf, botaanik ja endise Hanila valla ajalehe toimetaja

…on meeskonnamängija, kes arvestab reegleid, nõuab konstruktiivseid lahendusi, teab oma
piire, tunneb taimede hingeelu, tahab elada maal, naabrist vähemalt 100
meetri kaugusel, luurele minnes ei lobise, aga
muidu ütleb kõik ausalt ja otse välja, armastab
reisida ja pildistada.
Kabinetti astudes on selge, et meie vestlus ei alga nii,
nagu kavatsesin – lapsepõlve ja kooliaastatega. Arno
lõpetab kiiresti mingit ametlikku kirja ja sajatab poolihääli haldusreformi korraldajate küündimatust. Ei
kahtle minagi, et nii oluline ja mahukas programm
võinuks olla korralikult ette valmistatud ning varustatud rakendusdokumentide ja teostatava kalenderplaaniga. Selle asemel tuleb uutel liitvaldadel
läbi närida üha uutest lõksudest, kuhu igapäevatöö
takerdub. “Näiteks elementaarsed asjad, nagu uute
vallaametnike palgad, oleksid nagu paigas, aga pole
määratud, millisest eelarvest neid kuni 2018. aasta
1. jaanuarini makstakse,” toriseb ta mind märgates.
Siiski saame juba üsna pea intervjuule keskenduda.
Mida sa uue volikogu kohta oskad öelda?
Meie vestluse ajaks on volikogu kaks korda koos
istunud, nii et teatav pilt on koosseisust juba kujunenud. Üldiselt on nii, et kõik on isiksused, mida võis
ka arvata. Loodame, et valdav osa koosseisust saab
selle tunde kätte, et nad on L ä ä n e r a n n a valla
volikogu liikmed, mitte ei esinda oma väikest piirkonda. Kui on hea ja selge eesmärk, mis tuleb valla
huvides ellu viia, siis tuleb olla ühe mütsi all, sõltumata sellest, missuguses pundis keegi parajasti on
või millist küla ta eelkõige esindab. Kohalikus volikogus peab ajama ühte asja.
Millised on meie uue suurvalla ühised huvid?
Eelkõige see, et kogu tegevuse A ja O on liitumisleping. See on meie põhidokument, mis niipea ei
aegu. Ilma põhidokumendita on anarhia. Mis seal
kirjas on, sellest tuleb lähtuda. Muidugi võib vaba
ressursi olemasolu korral tegeleda ka mõne lepingus mitte kirjas oleva “kõrvalise” teemaga. Liitumislepingu koostamisel saavutasime meie – see tähendab ennekõike vallavanemad, volikogude esimehed
koos kõigi nelja volikoguga konsensuse. Kõigil inimestel oli võimalus selles protsessis osaleda. Kes
seda ei teinud, on ise süüdi. Praegu pole ka kellelgi
Lääneranna volikogus nii soodsat “jõupositsiooni”, et
seda üksi muuta saaks.
Räägi siis natuke oma taustast ka – kes sa oled ja
kellena töötanud?
Polegi eriti tööd teinud (naerab) – natuke aega enne
omavalitsusse tulekut olin kolhoosis agronoom, viimased kaks aastat peaagronoom. Päris ilmaaegu
pole seda põllumajandusharidust saanud, näiteks
oli sellest Ussimo brändi rajamise juures abi. Päris

huvitav oli taimkatseid teha ja kompostisegude retsepte kokku panna. Seal see haridus luges ja loogika
toimis. Praegu töö käib edasi.”
Kui sügaval on su juured siinkandis? Teades, et sa
oled patrioot, siis kui suureks patrioodiks sa veel
võid saada?
Lühike vastus: mulle see kant meeldib. Kooliajal
käisin vanavanemate juures üsna sageli, aga kõrgkooli ajal olid suhted siiski episoodilised. Minu erialal
ju suvevaheaega peaaegu polnudki, mõnikord ainult
kaks nädalat, nagu talvel, pealegi tegin palju sporti.
Praegu võiks siitkandist lahkumine tulla kõne alla
ainult siis, kui ma pole siin enam võimeline ennast
ära elatama.
Miks sa endaga koos luurele läheksid (kui läheksid
muidugi) ja miks Lääneranna vald sinu juhtimise
all edenema peaks?
Kõigepealt ei ole ma kunagi olnud autoritaarne juht.
Hindan meeskonnatööd ja püüan alati teise poolega
arvestada, mis muidugi tähendab seda, et ma ootan,
et ka teine pool minuga arvestaks. Kui kerkivad üles
ebakõlad, siis tuleb need sirgeks rääkida, mitte ajada
kangekaelselt oma rida. Ma eeldan, et kui midagi
tehakse koos, siis peab see olema kompromiss või
lihtsalt kõige parem lahendus. Luurele minnes peab
igaüks tegema seda, mis on kokku lepitud (luurel ju
teadupärast enam lobiseda ei saa). See on usalduse
küsimus.
Kas on mõni omadus, mis sulle enda juures ei
meeldi?
Ennast kritiseerida on kuradi raske. Ma pean
mõtlema, minu käest pole taolist asja kunagi küsitud.
Parem oleks siiski negatiivseid asju kellegi teise käest
küsida, aga see, et ma ideaalne oleksin, pole endale
ka usutav.
Üks halb omadus on tegelikult hea omadus – olen
harjunud enam-vähem kõike ausalt ja otse ütlema,
aga mõni võib seda otseütlemist isiklikult võtta ja
solvuda. Seepärast olengi nüüd mõnikord otsustanud, et vaikimine on kuld ja kui pole mingi fataalne
asi, siis jätan ütlemata. Teiselt poolt jällegi, kui sa
oled kõik ausalt ja otse välja öelnud, siis on võimalus
nuga selga saada minimaalne.
Hea küll – hobid?
Hobidega tegelen ikka edasi. Pinge maandamist on
vaja. Loodus ja orhideed jäävad ning praegu tundub,
et sellele hobile peaks järjest rohkem aega kulutama.
Kuna väga paljud juba teavad minu orhideehuvist,
siis saan ise või saavad hobikaaslased pidavalt vihjeid
põnevatest paikadest. Näiteks tõi see suvi meie uue
valla territooriumilt lausa mitu Eesti mastaabis parimate hulka kuuluvat kuldkinga leiukohta. Kõik uued
vihjed tahavad kontrollimist ja vanad kohadki läbikäimist. Jäävad ka reisimine ja fotograafia.
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•

19.12 kell 11–13 Kõmsi rahvamajas koduste
laste jõulupidu. Lasteteater Trumm uus jõuluetendus “Marss Kuule”, jõuluvana

•

21.12 kell 17 Lihula Kultuurimajas Lääneranna
valla eakate jõulupidu. Meeleolu loovad Reet
Linna, Boris Lehtlaan ja Aare Jaama. Tasuta

•

29.12 kell 20 Kõmsi rahvamajas aastalõpupidu

•

29.12 kell 21 Varbla Rahvamajas aastalõpupidu. Esinevad ansambel Parvepoisid ja tantsutrupp Väntvõllid, avatud baar. Laudade reserveerimine ja piletite eelmüük rahvamajas: 4.–8.12 kell
9–15. Pilet eelmüügist 10 €, peoõhtul 12 € (sisaldab pokaali vahuveini)

•

30.12 kell 20.30 Vatla rahvamajas aastalõpupidu

Jaanuar 2018

•

12.01 kell 19 Lihula Kultuurimajas kontsert.
Esineb Ivo Linna. Pilet 10 €

•

13.01 kell 17 Lihula Kultuurimaja suures
saalis “Me armastame teatrit”. Dirigent Mati
Põdra (50), laval Märt Jakobson, Peeter Kaljumäe, Pille Saatmäe ja mitmed instrumentaalsolistid spetsiaalselt selleks ürituseks kokkutulnud sümfooniaorkestri saatel

•

17.01 kell 13 Lihula Kultuurimajas Rakvere
Teater lasteetendusega “Timbu- Limbu”. Pilet
8 €, piletid saadaval ka Piletimaailmas

•

28.01 kell 12 Lihula mõisas Ajalooklubi. Ettekandega “Päris ja Prii. Talurahva vabastamine
Eesti- ja Liivimaal” esineb Ene Hiio

Veebruar

•

17.02 kell 19 Lihula Kultuurimajas kontsert
“Jäljed”, esineb Tõnis Mägi. Pilet 12 €

•

18.02 kell 12 Lihula mõisas Ajalooklubi. Ettekandega “Vabadussõja lahingutandritel” esineb
Alo Lõhmus

Kultuurikavas võib
toimuda muudatusi.
Täpsem info kultuurimaja.
weebly.com, www.lihulateataja.ee/kultuurikava
või Hanila, Koonga ja
Varbla kodulehtedel.

•

28.02 kell 19 Lihula Kultuurimajas Rakvere
Teater “Gravitatsioon”. Pilet 15/13 €, piletid
saadaval ka Piletimaailmas
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Lääneranna valla tutvustus
Käesoleva aasta 24. oktoobril jõustus Hanila,
Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemine, mille
tulemusel moodustus uus omavalitsusüksus
nimega Lääneranna vald, pindalaga 1361 km2
ning üks suurema hajaasustusega maaüksus:
4 inimest ühe km2 kohta.

ümbritseb iidset linnusemäge kaunis pärandkultuurmaastik – niidud, vanad talukohad ja
kiviaiad. Lisaks mõnusale jalutuskäigule ja kaunitele vaadetele ootavad külastajaid lõkkekohad
ja matkaonn.
•

Lääneranna vald on Mandri-Eestis esikohal
käpaliste (orhideede) liigirohkuse poolest: meie
looduses võib leida kuldkinga ja hallkäppa ning
palju teisigi tuntud ning vähemtuntuid orhideesid.

•

2016. aastal korraldas 48% Läänemaa kultuuriüritustest endine Lihula vald.

•

Paatsalus on tänaseni säilinud 1912. aastal
Eduard Kleiseli ehitatud Illuste mõisahoone, mis
on huvitav näide juugendstiilist. Hoonet ümbritsevad 19. sajandi lõpul rajatud pargi puuhiiglased.

•

Paadisõidu armastajatele võivad huvi pakkuda
Varbla laiud: 12 saare ja laiu vahel sõitmine on
tore ajaviide nii lastele kui ka täiskasvanutele.

•

Üheks vaatamisväärsuseks on Lääneranna vallas
Kolga oja ja luited. Läbi luitestiku voolates on oja
kujundanud sügava maalilise oru. Siinsete vanimate mändide iga ulatub üle 170 aasta. Loodushuvilistele on siia rajatud matkarada.

•

Aegade hämarusest nimetati endise Koonga valla
kanti Junnumaaks, umbes nagu Mulgimaa või
Setumaa. Nagu ühele suurele maale kohane,
elasid siis ja elavad nüüdki siin erinevad rahvakillud: puujunnlased, kivijunnlased, pussjunnlased jne.

•

Lääneranna vallas asub riikliku tähtsusega
Virtsu sadam, mis teenindab Saaremaa ja Mandri-Eesti vahelist transiitliiklust ja rahvusvahelist
kaubavedu.

•

Hanila kirjutas oma “Hõbevalgesse” president
Lennart Meri.

•

Karuse pastor Aleksander Ludwig Baumann
asutas 1842. aastal Karuse kihelkonna koguduse raamatukogu, mis oli esimene avalik maaraamatukogu Eestimaal.

•

Kirjanik Karl Ristikivi elas lapsepõlves Pivarootsi
külas. Varase noorpõlve kasvukohad on kirjanik
jäädvustanud Tallinna triloogias (1938–1942).
Karl Ristikivi auks paigutati 1987. aastal Pivarootsis Juurika talu seinale mälestustahvel.

•

13. sajandi alguses asus Lihula linnus Lihula
muinaskihelkonnas ja oli mitme hinnangu järgi
üks peamisi keskusi Eestimaa lääneosas või isegi
kogu Eestimaal.

•

2017. aastal tähistas Lihula 806. aastapäeva

•

Lääneranna vallas läbi tasase maa ja luha looklev
Kasari jõgi on pikkuselt ja veerohkuselt Eestis
neljandal kohal.

Uues vallas on üks linn (Lihula), üks alevik (Virtsu)
ja 150 küla, kus elab 2017. aasta 1. jaanuari seisuga
pea 5600 inimest.
Meie vallas on seitse üldhariduskooli: Lihula Gümnaasium, Virtsu Kool, Lõpe Kool, Koonga Kool ja
Varbla Kool, Metsküla Algkool ning Kõmsi Lasteaed-Algkool. Lisaks on kuus lasteaeda, millest viis on
koolidega samas majas ning üks, Lihula lasteaed on
eraldiseisev asutus. Lisaks on meil kaks huvikooli:
Lihula Muusika- ja Kunstikool ning Massu Ratsaspordikool.
Lääneranna vallas on kaks hooldekodu: SA LõunaLäänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus
Lihulas ning SA Koonga Hoolekanne Koongas. Tervist
saab kontrollida nelja perearsti juures. Apteeke on
Lääneranna vallas kaks: Lihulas ja Koongas. Hambaid
saab ravida Lihula lasteaias, kus esmaspäeviti võtab
vastu AS Pärnu Hambapolikliiniku meeskond.
Lääneranna vallas on kuus rahvamaja: Kirblas,
Metskülas, Kõmsil, Vatlas, Varblas ja Paadremal;
kolm seltsimaja: Hanilas, Saulepis ja Virtsus; kaks
kultuurikeskust: Lõpel ja Lihulas. Lisaks on Lääneranna vallas 11 raamatukogu: Lihulas, Tuudil,
Kirblas, Metskülas, Koongas, Lõpel, Kõmsil, Vatlas,
Virtsus, Varblas ja Saulepil.
Lääneranna valda läbib lugematu hulk maastikuja looduskaitsealasid, millest suuremad on Lihula
ja Tuhu maastikukaitseala ning Avaste looduskaitseala. Lisaks ka Matsalu Rahvuspark ning mitmed
hoiualad.
Lääneranna valla rannajoone pikkus on pea 216 km,
mille hulka ei ole arvestatud laide ja saari. Siin asub
üks Eesti ja kogu Euroopa suurimaid puisniite: KalliNedrema puisniidu niidetava ala suurus on kasvanud ligi 100 hektarini ning niidu väärtusi tutvustab
õpperada.

Põnevaid fakte Lääneranna vallast:
•

•

Auväärses eas Mihkli kiriku kohta arvatakse aga,
et seal isegi Läti Hendrik ametis olnud. Mihkli
kirik ehitati poliitiliselt mõjukasse Soontagana
muinaskihelkonda juba 13. sajandi lõpus ning
on seega kogu Lääne-Eesti vanimaid ja omapärasemaid ehitisi.
Endise Koonga valla alad kuni Pärnu linnani
kuulusid iidse ja mõjuvõimsa Soontagana kihelkonna valdustesse. Asus selles vallas ka üks
muinaseestlaste viimastena vallutatud kantse –
Soontagana maalinn. Soode keskel asunud maalinna viinud väga salajane veealune tee. Täna
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•

Lihula lilltikand on kantud pärandkultuuri
nimistusse – sellega kirjati nii naiste leekivpunaseid seelikuid kui ka ehiti saanitekke.

•

Sügisel võõrustab Lihula linn Matsalu loodusfilmide festivalil kogu maailmast kokku tulevaid
parimaid loodusfilmi- ja -fotosõpru ning oma ala
parimaid tegijaid – 2017. aastal toimus festival
juba 15. korda.

•

Lihula mõis oli 17. sajandil Läänemaal üks suuremaid.

•

Lihula käsitöölistest oli möödunud sajandil väga
kuulus kullassepp Johann Friedrich Baumann.

•

Apteek asutati Lihulasse 1837. aastal. Samal ajal
pandi alus ka esimesele laulukoorile.

•

Rapla–Virtsu raudtee olemasolu ajal (1931–1968)
oli Lihulas raudteejaam. Selle veetorn (ehitatud
1930–1931) on tehnikamälestis.
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Fotod: Sivar Tõnisson, Merike Pikkmets, Eliise Tiidussalu,
Karel Kaisel, Arno Peksar

Läänemaa
tunnustab
2017:
tänukirjade sadu Lääneranna piirkonda
23. novembril Puise nina Kogre kõrtsis toimunud
tänuüritusel “Läänemaa tunnustab 2017” kuulutati maakonna aasta sotsiaaltöö tegijaks Ireen
Kangro, noosootöö sündmuseks Lihula noorte
töömalev “Piiridest välja”, Läänemaa sädeinimeseks Pille Saatmäe ja Läänemaa parimaks kodanikuühenduseks Lihula Lilltikandi Selts.
Aasta sotsiaaltöö tegija –
Ireen Kangro
Ireen Kangro on endise
Hanila
valla
sotsiaalnõunik, kes tegeleb ka
noorsoo-,
vabatahtliku
ja projektitööga. Ireeni
kandidatuuri esitas Eesti
Töötukassa
Läänemaa
osakond.
Ireenil
tekkis
Töötukassaga hea kontakt ja
koostöö kohe, kui ta asus
2013. aastal valla sotsiaalnõuniku ametikohale. Ta
on aktiivne kaasamõtleja, lahenduste otsija ning
valmis tegema võrgustikutööd inimeste muredele
lahenduse leidmiseks. Ta on aidatud töötuid töö
leidmisel ja tööl püsimisel.
Tema juhendamisel ja organiseerimisel on Hanila
vallas toimunud tööharjutus töötute oskuste ja
sotsiaalsuse taastamiseks, motivatsioonikoolitused, tööklubid, tugiisiku teenuse osutamine ja
palju muud. Ireenile ei ole tarvis tõestada, et mingi
juhtum või olukord on tõsine ja vajab tähelepanu,
ta mõistab seda.

Tänuüritusel viibinud Ireen märkis, et tunnustuse saamine oli tema jaoks täiesti ootamatu, kuid
meeldiv üllatus: “Enda meelest pole ma teinud
midagi erilist, pigem lihtsalt tööd. Samas on väga
meeldiv, et seda märgatakse.” Ireeni sõnul saab
ta oma tööd teha hästi tänu sellele, et tal on tugev
tagala: toetavad kolleegid vallamajas, väga hea naiskond koduhoolduses ning koostööpartnerid, nagu
haiglad ja meditsiiniasutused, Sotsiaalkindlustusamet, Politsei- ja Piirivalveamet, teised kohalikud
omavalitsused ning Eesti Töötukassa.
Aasta noosootöö sündmus
– Lihula noorte töömalev
“Piiridest välja”
Lihula noorte töömalev “Piiridest välja” andis kümnele
13–16aastasele Lihula linna
ja valla noorele ainulaadse
töökogemuse. Maleva idee
oli
kombineerida
kergemaid, noortele sobivaid töid
ning anda neile võimalus
tutvuda piirkonna ettevõtete ja nende juhtidega.
Mängiti seiklusmänge, toimusid tööohutuse- ja karjääriplaneerimise koolitused, tehti heakorratöid.
Ainulaadne ettevõtmine sündis koostöös kohalike
ettevõtjatega.
“Maleva mõte oli õhus juba ammu ning kuna praeguseks on Lihulas olemas niivõrd tore ja tegus
noorsootöötaja nagu Anneli, tundus patt seda mõtet
mitte teoks teha. Seda enam, et minu jaoks oli kogu
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see “Piiridest välja…” teema seotud kaks aastat
järjest korraldatud samanimelise ettevõtluspäevaga, olles selle kontseptsiooni edasiarendus,” selgitas üks maleva korraldajatest Kristi Märk, kelle
tänusõnad lähevad nii kaaskorraldajatele, koostöövalmis ettevõtjatele kui ka osalenud noortele.
“Nii tore, et meid ümbritsevad noored, kes tahavad
koos midagi suurt ära teha. Auhind tuli muidugi
ootamatult ja tuletab meelde, kui tore suvi meil oli.
Aitäh tublidele noortele, tööandjatele: Lihula Vallavalitsus ja Vikträ OÜ. Aitäh Greencube OÜ-le ja
Narma vaibavabrikule, kes oma edulugusid noortega jagasid. Tihti peamegi just piiridest välja
mõtlema ja tegutsema,” tänas maleva teine korraldaja Anneli Pikkmets.
Läänemaa sädeinimene –
Pille Saatmäe
Pille Saatmäe on Kõmsi
Lasteaed-Algkooli direktor,
Lihula Muusika- ja Kunstikooli õpetaja ning Lihula
Meeskoori ja Kõmsi Mudilaskoori dirigent, kes lisaks
neile ülesannetele panustab
palju veel erinevates valdkondades.
Sel suvel suutis Pille enda
ümber koondada rohkem
kui sajast inimesest koosneva vabatahtlike armee,
kellega koos korraldati 8. augustil Lihula Kultuurimaja ees suurejooneline kultuurigala “Kingitud
aeg”. Kultuurigala viis osalejad ja vaatajad kuue
tunni jooksul läbi kunsti-, muusika- ja tantsuetenduste ajas rändama. Pille pühendumus kõrgvormis
kunstide ja rahvakultuuri valdkonnas on lausa
uskumatu.
“No mis ma oskan öelda. Kutse tänuüritusele oli
üllatus! Eile õhtul tundsin end koos kõikide vahvate
inimestega tõesti hoitult,” rääkis Pille Saatmäe.
“Meid lausa poputati. Laura Põldvere lubas meil
nautida hääleimprovisatsiooni ja Kogre kõrtsi
kokad pakkusid elamusi maitsemeelele. Armas oli!
Aitäh märkajatele, aitäh kaasteelistele!”
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Läänemaa parim kodanikuühendus 2017 – Lihula
Lilltikandi Selts
2012. aastal loodud seltsi
tegevus ulatub juba 2007.
aastasse, mil Lihula Rahvaülikoolis oli lilltikandi
kursus. Selle lõppedes
tikkisid tublimad naised
oma esimesed tekid ja
järgnes terve aasta väldanud uurimistöö, kus käidi
perest peresse, uuriti, pildistati ja koostati kirjeldused ligi kahesajale tekile.
Selle tulemusena ilmus 2009. aasta kevadel raamat
„Lihula lilltikand ja meistrid” ning sellest ettevõtmisest kasvas välja ka selts.
2011. aastast on selts augustis korraldanud Lihula
Lillkirja Festivali, mille eesmärk on tutvustada ja
populariseerida Lihula lilltikandit. Festivali kavas
on tikitud esemete näitus, seminar, töötoad, mida
juhatavad seltsi liikmed, toimub ka võistutikkimine.
Tänavu toimunud seitsmendat Lihula Lillkirja Festivali külastas ligi 400 inimest kogu Eestist, lisaks
välisturistid. Seltsi välja antud raamatute järgi on
sajad, kui mitte tuhanded käsitööhuvilised teinud
endale Lihula lillkirja motiiviga esemeid.
Lisaks tulid seltsi liikmed Lihula valla kohvikutepäeval välja menuka Lillelise Lihula nime kandva
kohvikuga. Igal aastal osalevad Lihula Lilltikandi
Seltsi liikmed Mardilaadal, kus korraldatakse
töötube sadadele tikkimishuvilistele.
Tänuüritusel käis tunnustust vastu võtmas Lihula
Lilltikandi Seltsi liige Larissa Mandel, kes tänas
tunnustuse eest ning tõi välja, et tänavu aasta kõige
suuremaks saavutuseks peab ta hoopiski Lihula
lilltikandi kandmist vaimse kultuuripärandi registrisse. “See oli suur meeskonnatöö. Lisaks sellele,
et oleme tutvustanud kohaliku pärandit suurele
hulgale inimestele, on see nüüdseks jäädvustatud
ka tulevastele põlvedele,” tunnustas Larissa kõiki,
kes oma panuse andsid.
Fotod: Liivi Ollino

Läänemaa aastate õpetaja
on Viive Õismaa
4. oktoobril Altmõisas toimunud õpetajate tänuüritusel anti välja üheksa Läänemaa hariduselu
laureaaditiitlit, millest aastate õpetaja kategoorias pälvis tunnustuse Lihula lasteaias töötanud
Viive Õismaa.
“Viive Õismaa oli pikaajaline lasteaiaõpetaja, kelle
pühendumus on igati tunnustamist väärt,” sõnas
Lihula lasteaia direktor Anne Ööpik.
Tunnustati ka sel õppeaastal maakonna koolides
tööd alustanud noori, kelle seas on Lihula Gümnaasiumi töö- ja tehnoloogiaõpetaja Kaarel Padu.
Foto: Arvo Tarmula
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Matsalu Loodusfilmide Festivali tunnustati
Lääne-Eesti turismikonverentsil
saab valikut festivalifilmidest näha ka Tallinnas.
Käesoleval aastal näidati filme muuhulgas Pürksi
kultuurimajas.
15 aasta jooksul on filmifestivalil linastunud kokku
u 1500 filmi Lihulas, Haapsalus, Pürksis, Saunjas ja
mitmes teises väikeses kohas Läänemaal ning lisaks
Tartus ja Tallinnas. Festivali peakorraldaja Silvia
Lotmani sõnul on tänaseks neile saadetud filme pea
kõikidest riikidest maailmas, mis tähendab, et igal
maal on keegi, kes on kuulnud Matsalu nime ning
otsustanud siia oma filmi saata. Teoseid on tulnud
lisaks Eestile ka Saksamaalt, USA-st, Austraaliast,
Uus-Meremaalt, Jaapanist, Portugalist, Ungarist jne.
Pärnus toimunud Lääne-Eesti turismikonverentsil kuulutati 16. novembri õhtul välja Lääne-Eesti
aasta turismitegu ja parim turismiarendaja, tiitlid
said vastavalt Haapsalu Tšaikovski festival ning
Saaremaa Rally MTÜ. Turismiarendaja finalistide
hulka pääses ka Matsalu Loodusfilmide Festival,
mis saavutas auväärse teise koha.
MAFF – 15 aastat, 1500 filmi ja 100 000 külastust
Tänavu juba 15. korda toimunud rahvusvaheline
Matsalu Loodusfilmide Festival on silma paistnud
pikaajalise ja järjepideva arenguga. Esimene festival
toimus Lihulas 2003. aastal ja 15 aasta jooksul on
festivali külastanud üle 100 000 huvilise.
Lisaks on festival kaasa aidanud Lääne-Eesti kui
turismiregiooni tuntusele ning on kaasanud oma
tegemistesse nii kooliõpilasi, fotograafe, ehtekunstnikke kui mitmeid teisi vabatahtlikke.
Esimene Matsalu Loodusfilmide Festival toimus
Lihulas 2.–5. oktoobril 2003. Üritus sai nime naabruses asuva Matsalu rahvuspargi järgi, mis on ühtlasi
Euroopa üks suuremaid linnukaitsealasid. Festivali
asutajateks olid Lihula vald, Matsalu rahvuspark ja
Eestimaa Looduse Fond koos filmitegijatega. Nüüdseks on festival kasvanud viis päeva kestvaks rahvusvaheliseks ürituseks, mis ulatub Lihulast välja nii
Haapsalusse kui ka pealinna – alates 2014. aastast

Tänavu linastus 100 filmi, mida nautis kokku u 7000
filmihuvilist. 15 aasta jooksul on külastusi olnud
suisa 100 000.
Käesoleval aastal sai Matsalu Loodusfilmide Festival
Euroopa festivali kvaliteedimärgi EFFE.
Meediakajastusi on Eesti meedias igal aastal olnud
25–30, sh online- ja paberväljaannete artiklid, raadioja teleintervjuud pea kõigile peavoolu- ja kohaliku
meedia kanalitele.
Lisaks filmitegijatele on festival kogunud populaarsust fotograafide ja ehtekunstnike seas, kelle näitused ja töötoad on avatud kogu festivali vältel. Ka need
on turistide seas ülipopulaarsed.
Korraldusmeeskonnal on hea koostöö Lihula Gümnaasiumiga, kust igal aastal tuleb festivalile appi
kümneid kooliõpilasi – kes pileteid ja passe müüma,
kes pildistama ning kajastama.
Festivali tuntus on levinud üle maailma ning mõistagi on kõik lähedalasuvad hotellid ja külalistemajad
sellel ajal ülipopulaarsed ning kohati ka väljamüüdud. Festivali ajal tuleb meie piirkonda palju ornitolooge, kes külastavad Matsalu rahvusparki mõlemal
pool Matsalu lahte ning tutvuvad siinse kauni looduse
ja rändlindudega.
Foto: Liivi Ollino

Foto: Ragner Sildre
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Kaja Lotmani käsikiri sai lasteraamatu
konkursi parima teemaraamatu eripreemia
Teisipäeval, 7. novembril autasustati Eesti Lastekirjanduse Keskuses lasteraamatukonkursi “Põlvepikuraamat” võitjaid, kus parima teemaraamatu eripreemia pälvis Kaja Lotmani kirjutatud
ning kunstnik Marju Tammiku illustreeritud käsikiri.
Võistlusele oodati käsikirju, mis sobiksid lastele, kes
alles alustavad raamatute lugemisega: sellest ka konkursi nimi “Põlvepikuraamat”.

“Marju joonistas väga vahvad pildid, aga pidime
veel kõvasti vaeva nägema, et tekst sobiks mudilastele lugemiseks,” nentis Kaja ning lisas, et tulevase
raamatu tekst on otse Matsalu küla loodusest tulnud.
Kuuendat korda toimunud konkursi korraldajateks
on kirjastus Päike ja Pilv, Kultuuriministeerium ning
Eesti Lastekirjanduse Keskus.

“Võistlusel osalemise idee tuli kunstnik Marju Tammikult, kes suviti elab Keemu külas. Nimelt kirjutasin ühel suvehommikul Matsalu Naisseltsi listi
väikese teksti, kus kirjeldasin, mida ma enne silmade
avamist lahtisest aknast kuulsin – erinevaid hommikuhääli,” selgitas käsikirja “Hommikukontsert
Matsalu linnuriigis” autor Kaja Lotman, kelle sõnul
inspireeris nimetatud kirjatükk Marjut niivõrd, et ta
soovis teksti illustreerida.
Illustratsioonid: Marju Tammik

Lääne päästekeskuse parimad vabatahtlikud tegutsevad Lääneranna vallas
Kristi Kais
Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Igal aastal kuulutab Lääne päästekeskus välja
parimad vabatahtlikud päästjad. Juba kümnendat
korda anti välja tiitlid Tulija ja Tegija – mõlemad
läksid tänavu Lääneranna valda.
TULIJA 2017 – Koonga Vabatahtlike Päästeselts
Päästeamet on aastaid näinud selles kogukonnas
võimalikku vabatahtlikku päästekomandot, siiani
üsna tulutult. Nüüd, 2017. aasta suvel võtsid kohalikud elanikud asja siiski käsile ja käivitasid edukalt
abikauges piirkonnas vabatahtliku päästekomando
tegevuse. Koonga Vabatahtlike Päästeseltsi liikmed
on aktiivselt osalenud Päästeameti korraldatud koolitustel ning on üles näidanud initsiatiivi tegeleda
kogukonnas ennetustööga.
TEGIJA 2017 – Hanila Tuletõrje Selts
Eesti keele seletav sõnaraamat annab sõnale “tegija”
vahva seletuse – mingil alal tulemuslikult tegutsev, edukas isik, oma ala meister. Hanila Tuletõrje
Seltsi kohta ei saagi muud moodi öelda, kui et just
nemad ongi oma ala meistrid! Seltsi liikmed tegutsevad ainult selle nimel, et nad oleksid alati valmis
oma kogukonna inimestele appi tõttama – kas siis
päästesündmustele või ennetustööle.
Veel iseloomustab neid vabatahtlikke tugev tahe
seltsi valmisolekut arendada ja parandada. Ikka ja
jälle tuleb neilt mõni küsimus, kuidas varustust

Foto: Lauri Lindoja

uuendada, koolitustel või infopäevadel osaleda.
Seltsi eestvedajad on laia silmiringi ja laialdaste
päästeteadmistega. Hanila Tuletõrje Seltsi liikmed
esindavad Päästeameti põhiväärtusi igati – nad on
ausad, julged ja usaldusväärsed.
Lääne päästekeskuse haldusalas tegutseb 45 vabatahtlikku päästekomandot, kokku on neis liikmeid
584.
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Oktoobris alustas tegevust
Massu Ratsaspordikool

“Kuuendat tegevusaastat alustasime veidi teisiti,
muutes treeningute toimumise korrapärasemaks
ning lisades teoreetilise õppe ja üldfüüsilise ettevalmistuse,” selgitas Massu Ratsakooli juhataja
Kristi-Carolina Reinmaa.
Huvikooli loomise mõte tiksus Kristi-Carolina sõnul
tema peas juba paar aastat: “Nüüd oli õige aeg
unistus täide viia. Olime jõudnud oma tegemistega
sellesse hetke, kui peaks astuma sammukese edasi,
seda enam, et kõik eeldused olid täidetud: treenerid,
õpilased, hobused ja ratsakompleks oli omast käest
võtta.” Nii asutatigi Massu Ratsaspordikool, mis sai
Haridus- ja Teadusministeeriumilt koolitusloa käesoleva aasta mais.
Õppekavas teooria ja üldfüüsiline ettevalmistus
Tänu huvikooli loomisele muutub paremaks nii
mõndagi:
lapsed õpivad ratsutamist õppekava alusel, kus
on nii praktilised kui ka teoreetilised ratsutamistunnid. Lisaks on üldfüüsiline ettevalmistus, kus
tegeletakse ka muude sportlike tegevustega (nt
veekeskuste ja seiklusparkide külastamine, ratsalaagrid jpm)

•

lapsevanem saab tulumaksutagastust makstud
õppetasult

•

laps saab kooli lõpetades tunnistuse

•

laps saab liikuda osaliselt tasuta transpordiga
kodu ja trenni vahet

Uus tall
Lisaks huvikooli algatamisele sai suve jooksul
LEADER-toetuse toel renoveeritud uus tall, mis
lahendas Massu mõisa tall-tõllakuuris tekkinud ruumikitsikuse.
Uues tallis on lastele mõeldud suured ja avarad
soojad ruumid, samuti said hobused palju ruumikamatesse ja mugavamatesse oludesse. Uue talli suur
pluss on ka asukoht, mis on nüüd ratsakompeksis
sees, maneezi ja ratsaplatside vahetus läheduses.
“Uuest tallist trenni minna on hoopis teine tunne,”
rääkis Kristi-Carolina. “Seda on laste ja treenerite
rõõmsatest nägudest selgelt näha. Me kõik oleme
selle soojust ja mugavust pakkuva hoone üle väga
rõõmsad.”
Fotod: Kristi-Carolina Reinmaa

Talliboksid

Söödaruum

•

Massu Ratsaspordikooliga on sel sügisel liitunud
juba mitu uut õpilast. “Oleme loonud transpordigraafiku, et lapsed saaksid lihtsamalt Massu ja kodu
vahet liigelda,” selgitas Kristi-Carolina ning lisas, et
transport on tasuta.

Puhkeruum

Massu Ratsaklubi ühendab perekond Reinmaa ja
Ann Meriste-White’i ühiseid jõupingutusi, et pakkuda
ümbruskonna lastele ja täiskasvanutele võimalust
ratsutamisega tegeleda. Seda on nad järjepidevalt
teinud nüüdseks juba 5 aastat.

Tasuta transport

Sadularuum

2012. aastast tegutsenud Massu Ratsaklubi alustas
kuuendat tegevusaastat veidi teisiti, avades
1. oktoobrist ratsaspordikooli. Ratsutamise õppekavaga huvikoole on nüüdsest Eestis 10, millest
üks asub tulevases Lääneranna vallas.
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Kes juhib Lääneranna valda?
15. oktoobril lõppesid kohalike omavalitsuste
valimised. Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla
ühinemisel moodustuvas Lääneranna vallas võitis
valimised samanimeline valimisliit, kelle eest
hääletas 63,9% valijatest. Lääneranna Valimisliit
sai 21-liikmelises volikogus 14, Nelja Valla Ühisjõud viis ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
kaks mandaati.

Koosseis:
Jüri Mõniste – komisjoni esimees
Meelis Malk – komisjoni aseesimees
Tiina Lobja – komisjoni liige
Mairo Kanter – komisjoni liige
Margit Merila – komisjoni liige
Jaanus Välimäe – komisjoni liige
Jüri Rummel – komisjoni liige

Lääneranna Vallavolikogu koosseis:
• Arno Peksar –
vallavolikogu esimees

• Kristi-Carolina
Reinmaa

• Vallo Kappak
– vallavolikogu
aseesimees

• Külli Raudsik

• Ain Saare
• Andres Hirvela
• Andri Annerviek
• Eva Kääramees
• Heino Sabiin
• Janar Sõber
• Jüri Mõniste
• Jüri Rummel

• Maidu Leever
• Mairo Kanter
• Mardo Leiumaa
• Margit Merila
• Meelis Malk
• Pille Kaisel
• Rait Maruste
• Signe Tetsmann

Maaelukomisjon
Tegevusvaldkond: maakorraldus, keskkonnakaitse,
heakord, õiguskord, loomade ja lindude pidamine,
mittetulundussektor, külaelu, jäätmemajandus, turvalisus.
Koosseis:
Mardo Leiumaa – komisjoni esimees
Külli Raudsik – komisjoni aseesimees
Andri Annerviek – komisjoni liige
Vallo Kappak – komisjoni liige
Heino Sabiin – komisjoni liige
Aimar Roomets – komisjoni liige
Tauno Tähe – komisjoni liige

• Stanislav Nemerzitski

Lääneranna vallas on moodustatud kuus komisjoni:
Eelarve- ja majanduskomisjon
Tegevusvaldkond: valla eelarvestrateegia ja vallaeelarve, ettevõtluse arengu küsimused, ehitus, planeerimine, maksud, koormised, valla majandusvaldkond,
sh elamu-, kalmistu- ja kommunaalmajandus, teed,
transport ja side, valla arengukava ja teised regionaalsed ja valdkondlikud arengukavad, ühinemislepingu täitmise järelevalve, valla arengu kavandamist
ja valla rahandust (finantsjuhtimist) puudutavad
õigusaktid, rahaliste kohustuste võtmine, valla põhimäärus ning teised kohaliku omavalitsuse sisemist
töökorraldust puudutavad küsimused, valla osalus
juriidilistes isikutes, koostöö teiste KOV üksuste ja
riigiasutustega.
Koosseis:
Margit Merila – komisjoni esimees
Signe Tetsmann – komisjoni aseesimees
Vallo Kappak – komisjoni liige
Heino Sabiin – komisjoni liige
Maidu Leever – komisjoni liige
Margus Källe – komisjoni liige
Eda Männilaan – komisjoni liige
Kultuurikomisjon
Tegevusvaldkond: valla kultuuritegevus, sh kultuurija rahvamajad, raamatukogud, muuseum, spordiasutused ja -hooned, ülevallalise ja piirkondliku
kultuuri ja spordi arengu ja tegevuse kavandamine,
ülevallalised ja piirkondlikud kultuuri- ja spordiüritused, koostöö vallas tegutsevate erialaste mittetulundusühenduste ja kogudustega.

Sotsiaalkomisjon
Tegevusvaldkond: valla sotsiaalhoolekandepoliitika
kujundamine, sotsiaalteenuste arenduse kavandamine, rahvatervise arendustegevuse kavandamine,
lastekaitse, puuetega inimeste, eakate ja perede hoolekanne, sotsiaaltransport, turvalisus, hooldekodud
ja muud sotsiaalasutused.
Koosseis:
Ain Saare – komisjoni esimees
Külli Raudsik – komisjoni aseesimees
Eve Lindoja – komisjoni liige
Ireen Kangro – komisjoni liige
Eva Kääramees – komisjoni liige
Sivar Tõnisson – komisjoni liige
Saima Soobard – komisjoni liige
Maie Ausmeel – komisjoni liige
Kaidi Antsi – komisjoni liige
Haridus- ja noorsootöökomisjon
Tegevusvaldkond: alus-, üld- ja huviharidus, noorsootöö ja huvitegevus, hariduse kvaliteet, täiskasvanute koolitus, elukestev õpe, haridusuuendus,
koostöö hariduspartnerite vahel, valla koolivõrk,
hariduslikud tugiteenused, noortekeskused ja -volikogu.
Koosseis:
Janar Sõber – komisjoni esimees
Andres Hirvela – komisjoni aseesimees
Raul Oberschneider – komisjoni liige
Rait Maruste – komisjoni liige
Kristi-Carolina Reinmaa – komisjoni liige
Anneli Pikkmets – komisjoni liige
Stanislav Nemerzitski – komisjoni liige
Pille Saatmäe – komisjoni liige
Pille Kaisel – komisjoni liige
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Revisjonikomisjon
Tegevusvaldkond: komisjoni tegevuse alused on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s
48. Revisjonikomisjoni kontrollitöö aluseks on volikogu antud ülesanded ja volikogu kinnitatud komisjonitööplaan.
Koosseis:
Rait Maruste – komisjoni esimees
Meelis Malk – komisjoni aseesimees
Jaak Kastepõld – komisjoni liige*

Lääneranna Vallavalitsuse koosseis
Lääneranna Vallavalitsus on viieliikmeline. Hetkel on
kinnitatud neli liiget, kelleks on vallavanem Mikk
Pikkmets, Lihula Kultuurikeskuse direktor Tiina
Lobja, endise Lihula valla abivallavanem Margus
Källe ja endise Hanila valla abivallavanem Martin
Tee. Viies liige on veel valimata, sest selleks saab uue
struktuuri järgi hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem, kelle leidmiseks kuulutatakse
välja konkurss.

*Arvatakse välja seoses avaldusega volikogu liikme
kohalt tagasiastumiseks ning volituste ennetähtaegseks lõpetamiseks. Uus liige valitakse 14. detsembril
toimuval Lääneranna Vallavolikogu istungil.

Lääneranna valla noorsoopolitseinikuks saab Karmen Raud
Peagi
hakkan
koos
piirkonnapolitseinik Reelika
Paomehega
täitma
Lääneranna valla noorsoopolitseiniku
ülesandeid. Piirkonna võtame üle
2018. aasta jaanuaris, kuid ettevalmistused Lääneranna teenindamiseks juba käivad.
Politseiametniku ametisse asusin 2007. aasta juulis,
mil Sisekaitseakadeemia Paikuse Politseikolledzist
lõputunnistuse saamine oli käegakatsutavas kauguses – eksamid olid tehtud, ees veel lõpuaktus.
Õppetöö käigus läbisin praktikad elukoha lähedal
Tallinna kesklinnas, kuid elutee oli mind tungivalt
Pärnusse suunamas. Pidin hakkama kiiresti Pärnut
selgeks õppima, mistõttu alustasin tööd Pärnu politseijaoskonna patrullis. Umbes poole aasta pärast
vabanes koht Pärnu linna konstaablite ridades ning
järgnenud viis ja pool aastat tegelesin linnakodanike
murede lahendamisega. Seejärel toimetasin kolm
aastat pisiperega kodusel rindel ning tööle naastes oli
taas võimalus vahetada tööliini. Nüüdseks olen töötanud veidi rohkem kui aasta noorsoopolitseinikuna
Audru, Tõstamaa, Kihnu, Varbla ja Koonga vallas.
Olen juba uue haldusala piire kompamas käinud.
Varblasse ja Koongasse olen oma nina töö käigus torganud, Lihula ja Hanila koolid-lasteaiad on plaanis
põhjalikumalt üle vaadata tuleva aasta jaanuaris.
Koolidele, lasteaedadele ja miks mitte ka noortekeskustele või -tubadele soovin öelda, et noorsoopolitseiniku ülesanne ei ole õppeasutustes üksnes korda

loomas käia, vaid ka piirkonnas ennetustegevusi läbi
viia. See tähendab, et kui noortega on plaanis midagi
põnevat ette võtta, kus ka korrakaitsjad oma osa
saaksid etendada, siis andke julgelt teada – kõik on
planeerimise küsimus.
Aasta noorsoopolitseinikuna on mööda lennanud
ülehelikiirusel ning olen omandanud uusi teadmisi,
teinud erinevaid tegevusi ja tutvunud uute inimestega. Tunnen, et mind on soojalt vastu võetud ja olen
selle üle väga tänulik, sest nii saan teha tööd põhjalikult ja läbimõeldult. Eks iga uue inimese tööharjumuste ja põhimõtete vastuvõtmisega läheb veidi aega
– eriti nüüd, kus maakonna- ja valdade piirid veidi
muutunud on –, kuid loodan, et see aeg ei ole pikk.

Karmen Raud
Lääneranna valla
noorsoopolitseinik
Tel 5197 8841
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Foto: Kristina Kukk

Lääneranna valla piirkonnapolitseinikuks saab Reelika Paomees
Sügis 2017 on
väljakutsete aeg.
Mitte ainult valdadele ja ID-kaartidele,
vaid
ka
politseile. Nimelt on
laiendatud piirkonnapolitseinike ridu ning mul õnnestus edukalt kandideerida uue Lääneranna valla piirkonnapolitseiniku
ametikohale. Alates uuest aastast hakkan Lääneranna valda teenindama koos noorsoopolitseinik
Karmen Rauaga.
Olen töötanud politseinikuna 2006. aastast, mil
värskelt Paikuse Politseikooli lõpetanuna asusin
kodulinna Valka konstaablina tööle. Poolteist aastat
ametis, siis mõned aastad lastega kodus, siis veel üle
kahe aasta konstaablina ning viimased kolm aastat
patrullpolitseinikuna Lõuna Prefektuuri Kagu politseijaoskonnas. Kuna konstaabli ja piirkonnapolitseiniku vahele võib sisuliselt võrdusmärgi tõmmata,
siis olen nüüd laienenud Pärnumaal tagasi seal, kust
kunagi alustasin. Tunnistan, et ühinenud valdadest
olen varasemalt käinud vaid Koongas, kuid siiski on
mul piirkonnaga oma seos olemas. Nimelt töötas mu
vanaema aastakümneid tagasi siinkandis kolhoosi
zootehnikuna, kuni Häädemeeste kanti maja soetas
ja tänini teises Pärnumaa otsas elab.
Praeguseks olen mõne ametisoldud nädalaga tutvunud kogu piirkonnaga. Mind on juhendanud ja suunanud praegune piirkonnapolitseinik Harli Hansen,
kes uuest aastast jätkab Audru ja Tõstamaa osavalla ning Kihnu valla teenindamist. Veel olen külas-

tanud Läänerannaks ühinenud valdade vallamaju
ning tõden, et suurel hajaasustatud alal töötamine
saab olema üks omaette väljakutse ka minule. Valla
inimestelt ootan avatust ja koostööd, omalt poolt
pakun kohuse- ja vastutustundlikku lähenemist
ning loodan, et ühiselt kogukonna huvides tegutsedes saame piirkonnas kõik probleemid lahendatud.
Elukoht Pärnus ei ole distantsi mõttes kindlasti
takistuseks.
Kui veel endast rääkida, siis vabal ajal olen kas perega
(elukaaslane ja kaks last) või võib mind leida spordiradadelt, olgu see siis võrkpalliplats, jooksuring,
squash’ipuur, ujula, discgolf’i rada või bowling’usaal.
Meeldivate kohtumisteni!
Reelika Paomees
Lääneranna valla piirkonnapolitseinik
Tel 5197 0445
Piirkonnapolitseiniku esialgsed vastuvõtuajad on
järgmised:
Koonga vallamaja: kuu II reede
kell 09.00–10.00
Varbla vallamaja: kuu I, III ja IV reede
kell 09.00–10.00
Hanila Vallavalitsus: kuu II esmaspäev
kell 11.00– 12.00
Lihula Vallavalitsus: kuu II ja IV esmaspäev
kell 09.30–10.30

Läänemaa rahvarõivaraamatu koostamine
MTÜ Keskaegne Lihula koostöös Kodukant Läänemaa, ERM-i ja teiste väikemuuseumidega on alustanud Läänemaa rahvarõivaraamatu koostamist.

Üks peatükk raamatus hakkab kandma pealkirja
„Vanad kirstud ja aidad peidavad”. Selles osas on
kõigil läänlastel võimalus kaasa lüüa ja anda teada

kodus olevatest rahvarõiva esemetest, seeliku või
särgiriide katketest jmt.
Eriti oodatud on info rõivaste kohta, mille valmimisja kandmisaeg oli 19. sajandi lõpust kuni 20. sajandil
Teise maailmasõjani Mihkli, Varbla, Hanila, Karuse,
Lihula ja Kirbla kihelkonnas.
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Projektis lööb kaasa hulk vabatahtlikke, kes aitavad
teie eseme pildistada ja sinna juurde kuuluvad lood
üles kirjutada.
Infot ootavad:
Larissa Mandel – larissa.mandel@gmail.com
Maarja Jõevee – maarja.joevee@gmail.com
Jüri Mõniste – jyri@virtsu.ee
Merike Pikkmets – merike.pikkmets@gmail.com
Urve Selberg – urveselberg@gmail.com
Liivi Vainu – hanilamuuseum@gmail.com
Marje Loide – marjeloide@yahoo.com ja kohalikud
raamatukogud.
Teeme üheskoos ilusa ja sisuka raamatu!
Larissa Mandel
Telefon 5397 7603

Hoitud ja leitud seelik ning
seelikukanga tükk Kirbla kihelkonnast 20. saj. algusest
Fotod: Larissa Mandel

Advendi ja jõulutervitus Lääne praostkonnalt
Leevi Reinaru

EELK Lääne praost

Advendiaeg on ootuse aeg. Läänemaal elame uues
olukorras, valisime vallajuhid. Vaatame tulevikku
erinevate ootustega. Ootus, mida oskame ette
arvata, ei pane muretsema. Kui me aga ei tea,
mida oodata, siis ei pruugi ootus olla muretu.
Uus olukord Eesti regionaalses jaotuses on muutnud
Läänemaal suhtlusvõrgustiku teistsuguseks, kui
olime siiani harjunud. EELK Lääne praostkonnas
aga jätkame oma tööd traditsioonilistes piirides ning
meie kogudused jagunevad erinevate valdade vahel.
Kui küsida, millised on koguduste ootused koostööks
uutes valdades, siis ootame, et senine koostöö jätkub.
Ka uutel valla- ja linnavalitsustel on omad ootused
kogudustele. Selleks, et meie ootused leiaksid positiivseid arenguid, peame kokku saama ja rääkima.
Siis teame, mida võib oodata ja mida pole oodata.
Advendiaeg ja jõuluootused seostuvad Pühakirja
ennustustega. Nende ennustuste täitumisest sündisid jõulupühad.

Ootame pühi erinevatel põhjustel. Ootame Jeesuse
sünnipäeva, ootame pereliikmetega kohtumist,
ootame jõulukingitusi, ootame rõõmsaid pühi ja
õnnelikke hetki. Ootame valgeid jõule külas, linnas,
kirikus ja kodus. Advendiootuse aeg võiks olla ka
väga isiklik, küsides endalt, mida mina ootan tulevikult, oma isiklikus elus, oma lähedaselt inimeselt,
oma töös jne. Kui oskame sõnastada ootused teise
inimese ja enda suhtes, siis saame suhtevõrgustikku
hoida ja kui vaja, ka parandada. Alati on vaja mõelda
sellele, et ka teistel on minu suhtes ootusi ja lootusi.
Peaksime küsima, mida ootame Jumalalt ja mida
Jumal võiks oodata meilt?
Ootused on seotud lootustega. Me loodame, et meie
ootused täituvad.
Mina loodan, et teie ootused täituksid eelolevatel jõulupühadel ja meil kõigil oleks toredad, kaunid pühad
ning õnnistatud uus aasta!

Jõululaupäev, 24. detsember
•
•
•
•
•
•
•

Hanila 13.00
Pikavere palvemaja 14.00
Varbla 15.00
Kirbla 16.00
Mihkli 16.00
Karuse 17.00
Lihula 18.00

1. jõulupüha, 25. detsember
• Lihula 11.00
• Karuse 12.00
• Mihkli 14.00

Foto: Lihula Eliisabeti kirik, Olev Mihkelmaa
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Virtsu kooli matemaatikaõpetajat
tunnustati medaliga
5. detsembril täitus 125 aastat prof Gerhard
Rägo sünnist. Seoses sellega toimus laupäeval
Tartu Ülikooli senati saalis prof G. Rägo nimeliste
mälestusmedalite üleandmine. Käesoleval aastal
sai nimetatud medali ka Virtsu Kooli matemaatikaõpetaja Siivi Jõgi.

Vastsete laureaatidega kokku on prof G. Rägo nimeline medal antud 168 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppeja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika
jms väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise
eest matemaatika õpetamise täiustamisel Eesti koolides.

“Tunnustus oli minu jaoks ootamatu,” ütles Siivi
Jõgi. “Medali saamisest ei osanud ma isegi unistada
ning olen siiani üllatunud. Minule kui väikese põhikooli õpetajale, on see väga suur tunnustus. Aitäh
Eesti Matemaatika Seltsile, kes minu tööd märganud
on!”

President tunnustas Lihulas
aasta vabatahtlikke
10. detsembril toimus “Märka vabatahtlikku
2017”, mis tõi üle Eesti Lihulasse kokku 150
inimest. Tegemist on Külaliikumine Kodukant
korraldatava sündmusega, mille patrooniks on
Vabariigi President.
Esitatud oli 114 kandidaati, kelle hulgast pälvis tunnustuse 15 inimest ja ühendust. Tunnustati ka ettevõtteid, kes soodustavad oma töötajate vabatahtlikku
tegevust. Kandidaatide seas olid ka Pille Saatmäe,
keda esitati aasta vabatahtliku kategooriasse, Lihula
valla kohvikutepäev kui vabatahtlike kaasaja ning

Lihula Vallavalitsus kui asutus, mis soodustab oma
töötajate vabatahtlikku tegevust vabaühendustes.
1,3 miljonit tänu
“Täna Lihulas vabatahtlike aumärke üle andes nägin
väikest läbilõiget ilusast ja elusast Eestist. Vabatahtlik töö tuleb alati südamest. Te teete seda tööd mitte
selleks, et keegi ütleks, et vinge! Te lihtsalt teate,
et teie kandi inimestel on seda väga vaja. Elu meie
kodukandis on täpselt selline, milliseks me selle ise
kujundame, see 1,3 miljoni inimese tegevuste summa.

Foto: Arno Mikkor

Fotod: Raili Vilt

Siivi Jõgi on Virtsu kooli matemaatika- ja keemiaõpetaja, kes on antud ametit pidanud juba 23 aastat.
2014. aastal tunnustas Hanila vallavolikogu teda
Maasoola tiitliga ning aasta varem valiti Siivi Läänemaa aasta õpetajaks.
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Aitäh teile 1,3 miljonit korda!” kirjutas Kersti Kaljulaid sotsiaalmeedias selle päeva kokkuvõtteks.

“Tulime Lihulasse, kuna siinne kogukond on hea
näide sellest, kuidas omavalitsus, kohalikud ühendused, ettevõtted ja kodanikud saavad üheskoos
väga palju ära teha, et Lihulas oleks hea elada,” ütles
oma kõnes sündmuse peakorraldaja Eha Paas, kiites
lisaks Lihula vabatahtlikke, kes selle päeva läbiviimisel suureks abiks olid.

“Oli suur au ja tõeline privileeg kogu seda, otseses
mõttes maailma muutvat, seltskonda siin Lihulas
vastu võtta,” ütles Kristi Märk, kes koos Ain Saarega
päeva juhtis. “Mul on ütlemata hea meel, et korraldajad Eha Paas ja Anu Viltrop septembri alguses niisuguse mõtte, et see sündmus tänavu Lihulas korraldada, välja pakkusid. Eks alguses oli väike hirm ka,
kuna mullu toimus see sama üritus Estonia talveaias ja aasta enne seda Vihula mõisas, et kas veame
välja, kuid väga hästi vedasime,” tunnustas Kristi
kõiki, kes panustasid ja kaasa aitasid, viidates Urmo
Kübara kommentaarile “Täpselt selline, nagu selline
asi olla võikski – piisavalt pidulik, aga eelkõige soe ja
lihtne ja armas ja tore.”
Lisaks tänumedalile jäävad päevakanglaste jaoks
seda sündmust meenutama Piia Saaki valmistatud
meened, millel kiri: “Lindu tuntakse laulust, inimest
tegude järele.”

Koostöös sündinud
Päev sai teoks koostöös Lihula kohalike tegijatega.
Nii aitasid lisaks kultuurimaja töökale kollektiivile
päeva õnnestumisele kaasa Trahter Birgit, kes hoolitses toitlustuse eest, Junior Dance Band pakkus
saateks kauneid eestikeelseid laule. Sajad vabatahtlikud said meisterdada linnukujulisi helkureid,
mis lähevad lähiajal Lihula Noortemajja. Töötubasid
valmistas ette endine Lihula mõisa juhataja Maarja
Jõevee koos käsitööringi liikmetega.
Fotod: Eliise Lepp ja Kevin-Reidar Bachaus

Foto esilehel
Puhtu-Laelatu looduskaitseala tähistab tänavu 60. aastapäeva.
Ajalugu aga ulatub veel kaugemasse minevikku – 1939. aastal
loodi Virtsu-Puhtu tervisemuda kaitseala. Siinne haruldane ja
rikas loodus on pikka aega teadlastele huvi pakkunud.
Foto: Arno Peksar

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

