Oru- Taebla piirkond
Silma õpikoda- looduskool
Silma looduskaitseala moodustati 1998. aastal, mis on ligi 7000 ha suurune märgala ja mis
asub kiire maakerke piirkonnas. Maa tõuseb siin merest kiirusega 1-2 mm aastas.
Õpikoja ümber asuvad roostikud ja rannaniidud on merest kerkinud viimase 200-300 aasta
jooksul. Praegu metsaga kaetud alad olid esimesed saarekesed, mis sajandite eest üle merepinna
kerkisid. Veel 1715 aastal sõitis Peeter I praeguse looduskooli lähiümbruses asunud väinadest
oma paatidega läbi, et Haapsalut külastada.
Küsimus: Millised loomad elavad Looduskooli aedikus?
V: kitsed, lambad, kanad
Vanaaseme talu
Saunja külas, Silma õpikotta viiva tee ääres asub Vanaaseme talu, mis on olnud üle 300 aasta
ühe suguvõsa kasutuses. Tänaste omanike esivanemad olid talus elanud juba 20 aastat kui
Peeter I praktiliselt nende koduõuest Haapsalu poole purjetas.
Tänasel päeval annab väga hästi säilinud talukompleks koos imeliste loodusvaadetega aimu
esivanemate aegsest elu- olust.
Küsimus: Mis on kirjutatud kivile, mis asub tallu viiva tee ääres!
V: Vanaaseme 1707
Räägu mõisapark- aida maja
Räägu mõisa puidust härrastemaja on ehitatud 1835, säilinud on kaaristuga ait, kaheksanurkne
ait, mootorveski ja mõned kõrvalhooned. Maanteest eraldab mõisat park, kus asub II
Maailmasõjas hukkunute ühishaud mälestuskiviga. Praegu asub hoones Oru Hooldekodu.
Küsimus: Millist nime kannab Keila maanteelt hooldekodusse viiv tee?
V: Veevõtukoha tee
Linnamäe alajaam
Linnamäe trafo-alajaam on üks vanemaid Eestis, ehitatud seoses Eesti esimese kõrgepingeliini
Ellamaa-Haapsalu rajamisega. Omapäraselt arhailise ilmega maakivist hoonel on plekist
sadulkatus ning algsena säilinud isolaatorite konsool ja aken.
Küsimus: Mis aastal on alajaam rajatud?
V: 1927
Las- i maja
1903 aastal avatud koolihoonest on 115 aastat hiljem saanud kaunis renoveeritud kogukonna
maja, uue nimega LAS- i maja. LAS- majas on Linnamäe noortekeskus, beebikool, juuksur,
koolituste ja pidude korraldamiseks vajalikud ruumid ning avarad saunad Majas töötab ka
kohvik!
Küsimus: Millist nime kannab LAS-i maja kohvik?

V: Wana kooli kohvik

Koela talumuuseum
Koela Talumuuseum paikneb Lääne-Eesti tüüpi rehielamus, mis on ehitatud 19. sajandi lõpul.
Õuel asuvad saun ja riideait. Muuseum tutvustab külastajaile talumajapidamises kasutatud
tööriistu ja tarbeesemeid; samuti antakse teavet endisaegse Läänemaa talu ja Eesti ärkamisaja
elu-olust.
Küsimus: Kellega ja mis nr kokku leppida, et muuseumit külastada?
V: Päivi Viik, 56 613 584

Lääne- Nigula Vabadussammas
Mälestussammas avati 14. septembril 1930, kavandi autor on Roman Haavamägi.
Nõukogude okupatsiooni ajal 1946 aasta septembris mälestussammas purustati.
Septembris 1989 avati samas kohas uus mälestussammas, mis on endise samba täpne koopia.
Mälestussamba juurde on paigaldatud kaks mälestuskivi Teises maailmasõjas hukkunuile ja
küüditatuile.
Küsimus: Mis on kirjutatud lippude kõrval olevale plaadile?
V: 02.06.2019 EV 100 Nigula külas

Taebla kool
Pälli külas saab näha korraga kolme koolimaja, 1929 aastal rajatud koolimaja, hoole ja
armastusega tehtud väärikas hoone, sügaval nõukogude ajal 1978 aastal ehitatud koolimaja,
millest pool on ära lammutatud ja pooles käib õppetöö ja ehitusjärgus olev kaasaegne uus
koolihoone.
Küsimus: Mis firma ehitab uut Taebla koolihoonet?
V: AS Megaron- E ja OÜ Tesron Ehitus

Nüüd said mõtted otsa?

