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Lääneranna valla 2018. aasta 
numbrites
Tegus ja tulemuslik 2018. aasta on 
saanud osakeseks ajaloost. Käesolev 
põgus ülevaade sisaldab...

LK 4

Tänukirjade sadu Lääneranna 
piirkonda

LK 13

L ääneranna valla ja ka vallavoli- 
kogu jaoks oli 2018. aastal kõik uus. 

Kunagi ühinesid Lihula linn ja vald, kuid 
selleaegse ühinemiskogemusega voli- 
kogu liikmeid rivis enam pole. Aga ega 
vist tolleaegne kogemus poleks aidanud, 
sest aastatega on ühinemisprotseduurid 
keerulisemaks muudetud ning ka ühi- 
nemisjärgselt läbivaatamist vajav valla  
seadusandlik baas kordades paksemaks 
kasvanud.

Vallavolikogul koos vallavalitsusega tuli 
praktiliselt nullist alustada valla õigus-
liku süsteemi ülesehitamist, sest kuni 

uute määruste kehtestamiseni kehtivad 
kõigi nelja ühinenud valla määrused. 
Mis tähendab, et igas valla nurgas peab 
kuni Lääneranna vastava määruse vas-
tuvõtmiseni jälgima sealseid reegleid.

Esimese ühise aasta lõpuks on Lääne- 
ranna Vallavolikogu jõudnud kõige 
kiiremalt ühtlustamist vajavad õigus- 
aktid vastu võtta. Mõne juurde on juba 
tulnud teist ringi tagasi tulla, mis on aga 
paratamatu, sest meie ümber muutub 
kõik küllaltki kiiresti ning kõike ei suuda 
kohe ette näha.

Lääneranna vallal on varsti aasta aega 
oma põhimäärus, millest juhinduda. 
Sügisest on arengukava ja eelarvestra-
teegia. Valla tähtsamad arengusuunad 
said kirjutatud maakonna arengustra-
teegiasse. Esimese aasta jooksul ei ole 
tekkinud vastuolusid ühinemislepin-
guga, mis annab lootust, et neid ei teki ka 
lepingu kehtivuse järgneva kolme aasta 
jooksul.

Volikogu esimehena saan möödunud 
aasta volikogu tööga rahul olla. Alguses 
olid volikogu istungid pikemad, kuna 
arutelu toimus suures osas volikogus. Siis 
aasta teises pooles nihkus ettevalmistav 
töö rohkem komisjonidesse, mis ongi 

volikogu toimimise seisukohast õigem. 
Volikogu komisjonid töötasid korralikult 
ning menetlesid kõik neile saadetud eel-
nõud. Ka volikogu istungitel osalemine 
on volinike poolt olnud hea. Puudujaid 
on vaid üksikuid.

Tulevikku vaadates on kõige tähtsam 
saada vallale selle volikogu perioodi 
lõpuks ühine üldplaneering. See on 
tähtis mitte üksi asjaajamise ja reeg-
lite ühtlustamiseks, vaid ka seetõttu, 
et ühinemise hetkeks olid enamiku 
ühinejate üldplaneeringud juba piisa- 
valt vanad ning kohati ajale jalgu 
jäänud. Loodan siin kõigi valla- 
elanike, ettevõtjate ja kinnisvaraoma- 
nike aktiivset ja konstruktiivset kaasa- 
löömist, et üldplaneering valmiks võima-
likult kiiresti ja see saaks hea.

Tööjärg on muuski osas veel pikk, sest 
neljast vallast ühe vormistamisel pole 
volikogu veel poole pealegi jõudnud. 
Ning jooksvate küsimuste lahendamine 
hakkab volikogu päevakorras üha 
rohkem ruumi võtma.

Soovin Lääneranna Vallavolikogu nimel 
kõigile vallaelanikele ja ettevõtjatele 
koostöörohket uut aastat!

Arno Peksar 
Lääneranna Vallavolikogu esimees

Saame tuttavaks: Tublid 
kaitseinglid me laste selja 
taga – meie tugiisikute pere

LK 18
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Pihelgalaid. Foto: Kristian Pikner

Lääneranna Vallavolikogu 2018. aasta

Tugiisik on sõna, mida kuuleb üha 
rohkem inimesi, ent mis peitub selle 
sõna taga?

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

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

Hanila teeninduskeskus
Aadress: Keskuse tee 3, Kõmsi küla
Kontakt: 477 2243 

Koonga teeninduskeskus
Aadress: Valla, Koonga küla
Kontakt: 447 3741

Varbla teeninduskeskus
Aadress: Vallamaja, Varbla küla
Kontakt: 449 6680 

Teeninduskeskustes osutatavad 
teenused:

» kodanike nõustamine kohaliku elu
küsimustes või suunamine pädeva
ametniku poole

» avalduste ja taotluste vastuvõt-
mine, sealhulgas sotsiaaltoetuste
ja -teenuste osas, nõustamine sot-
siaalküsimustes

» rahvastikuregistri toimingud (sünni
ja surma registreerimine, eluko-
hateadete menetlemine, rahvasti-
kuregistri väljavõtete väljastamine)
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20. detsembril 2018  toimus Lääneranna Vallavolikogu viie- 
teistkümnes istung.

» Päevakorras oli 16 punkti. Vastu võeti 7 määrust ning
6 otsust.

» Muudeti Lääneranna valla põhimääruse neid parag- 
rahve, mis puudutavad vallavanema ametiraha ja valla
sümboolikat. 

» Kehtestati Lääneranna valla lipu ja vapi kirjeldus ning
nende kasutamise kord.

» Kehtestati alates 01.01.2019 Lääneranna Vallavalitsuse
hallatavas koolieelses lasteasutuses töötava lasteaia- 
õpetaja töötasu alammääraks 1125 eurot kuus ning
magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega
lasteaiaõpetajale 1250 eurot kuus.

» Toimus Lääneranna valla 2019. aasta eelarve I lugemine 
ning otsustati suunata eelnõu II lugemisele.

» Otsustati tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavo-
likogu 18.10.2018. a otsus nr 101 „Vallavara kasutusse
andmine”.

» Otsustati anda Lihula Oja tänav 9 kinnistu üürilepingu
alusel OÜ Lihula Südamekodu kasutusse 20 aastaks.

» Otsustati kinnitada sihtasutuse Koonga Hoolekanne
põhikirja uus redaktsioon.

» Otsustati nõustuda Elering AS kasuks isikliku kasu-
tusõiguse seadmisega Lääneranna vallale kuuluvatel
kinnisasjadel: Peanse teel, Roogoja teel, Paimvere teel,
Soovälja-Tuhu teel, Reinu-Liiase teel.

» Otsustati anda mittetulundusühingule Vatla Külaselts
tasuta kasutusse Vatla mõisa peahoone.

» Kehtestati Lääneranna valla tunnustuse avaldamise
kord, millega sätestatakse Lääneranna valla autasude
liigid ja kirjeldus, nende taotlemise, andmise, kätteand-
mise ja kandmise alused.

» Otsustati asutada 1. jaanuarist 2019 Lääneranna valla
ametiasutuse hallatav asutus Lääneranna Noorte- 
keskus, mis jääb koostöös vallavalitsusega koordineeri- 
ma noorsootööd terve valla ulatuses.

» Kehtestati Lääneranna Noortekeskuse põhimäärus.

» Muudeti Lihula Kultuurikeskuse põhimäärust.

» Kehtestati Lääneranna Noortevolikogu põhimäärus.

» Revisjonikomisjoni esimees Meelis Malk esitas voli-
kogule 2018. aasta tegevusaruande.

» Otsustati redigeerida Lääneranna Vallavolikogu poolt
Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele esitatava pöör-
dumise teksti ning suunata see kooskõlastamiseks järg-
misele volikogu istungile.

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu 
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

VALITSUS

Perioodil 1. november – 15. detsember 2018 toimus seitse 
Lääneranna Vallavalitsuse istungit, kus:

» Määrati hooldajaid, maksti sissetulekust sõltuvaid 
sotsiaaltoetuseid ja hooldajatoetuseid, eraldati raha
tugiisikuteenuse osutamiseks, osutati tasuta sotsiaal-
transporditeenuseid.

» Eraldati huvitegevuse toetuseid.

» Määrati maaüksuste sihtotstarbeid ja teenindusmaid,
korrastati koha-aadresse ning anti arvamused maa- 
üksuste riigi omandisse jätmiseks.

» Väljastati ehituslube, kasutuslube, määrati projektee- 
rimistingimusi.

» Anti nõusolekuid vee erikasutuseks.

» Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti aruan-
deid.

» Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustu- 
sest.

» Anti lube teede kasutamiseks.

» Anti välja Lääneranna Vallavalitsuse 14.11.2018 määrus 
nr 15 „Lääneranna valla reovee kohtkäitluse ja äraveo
eeskiri”.

» Anti välja Lääneranna Vallavalitsuse 01.11.2018 kor-
raldus nr 763 Varbla katlamaja kahe halukatla AK-600
enampakkumise käigus võõrandamiseks ja määrati
enampakkumise tingimused.

» Lõpetati ostumenetlus „Lihula Gümnaasiumi jõusaali
seadmed”, edukaks tunnistati Fysioline Eesti OÜ pak-
kumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping ostu- 
menetluse tingimustel hankija eelarve mahus.

» Lõpetati ostumenetlus „Lihula Gümnaasiumi maa- 
ala topograafilise mõõdistuse ja ehitusgeoloogiliste
uuringute teostamine ning Lihula Gümnaasiumi kooli-
maja ja spordihoone mõõdistusprojektide teostamine”,
edukaks tunnistati Sirkel & Mall Geodeesia OÜ pakku-
mus. Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping ostu-
menetluse tingimustel.

» Lõpetati ostumenetlus „Lihula Gümnaasiumi maa-
ala, spordiväljakute ja spordihoone eskiislahenduse
koostamine”, edukaks tunnistati Zoroaster OÜ pakku-
mus. Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping ostu-
menetluse tingimustel.

» Anti rendile MTÜ-le Skills Estonia Lääneranna valla
omanduses olevad ruumid aadressil Lääneranna vald,
Lõpe küla, Klubi. Rentnikuga sõlmitakse tähtajaline
rendileping, tähtajaga 31.05.2019.

» Toetati Lääneranna valla eelarvest mittetulun-
dusühingut Kidise Kontserditalu. Toetus on ette nähtud 
kultuuriürituse „Kidise jõulumuusika 2018” korral-
damiseks.

» Eraldati  vahendeid Lääneranna valla 2018. aasta eelarve 
reservfondist Lihula Kultuurikeskuse majandus- 
kuludeks. 

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Õismaa 
Lääneranna valla sekretär-registripidaja
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» Kinnitati Lihula Gümnaasiumi töötajate koosseis.

» Kinnitati Virtsu Kooli hoolekogu koosseis: kooliõpeta-
jate esindajana Heli Allvee, lasteaiaõpetajate esinda-
jana Marje Tiido, lastevanemate esindajana Reelika
Bormann, Aliette Suvi, Marko Toming, Triin Vare, Signe 
Paal ja kooli pidaja esindajana Eda Männilaan.

» Kinnitati Lääneranna valla ametiasutuste struktuuri ja
teenistuskohtade koosseis.

» Anti luba avaliku ürituse „Isadepäeva sportlik retk
mõisamäel” korraldamiseks.

» Omandati Lihula linnas kinnisasjade Uus-Pärnu mnt
13 ja Valuste tee 6 jagamisel moodustatud maaüksused,
sihtotstarbega transpordimaa. Omandatud maaüksu-
seid hakatakse kasutama avaliku teena peale Lääne- 
ranna Vallavolikogu otsust.

» Moodustati mittetulundustegevuse toetuse läbivaata-
mise komisjon koosseisus: Tiina Lobja, Eda Männilaan,
Anna Palusalu, Annika Urbel.

» Toetati Lääneranna valla eelarvest mittetulun-
dusühingut Salevere Küla Selts. Eraldati projektitoetus
„Pikavere jõulumeloodia 2018” ürituse korraldamiseks.

» Kinnitati Lõpe kooli hoolekogu koosseisus: Kristel Rohu-
mägi, Kristi Kangur, Liivi Ojamets, Reet Pikkmets, Hardi 
Pikkmets, Maarja Pikkmets, Hegert Vesik, Karmen 
Pikkmets, Mikk Pikkmets.

» Anti arvamus Keskkonnaameti korralduse „Geoloo-
gilise uuringu loa andmine Tarva IV uuringuruumis”
eelnõule.

» Kuulutati välja kampaania „Vallaelanikuks registreeri-
mine”.

» Anti arvamus Keskkonnaameti korralduse „Geoloo-
gilise uuringuloa andmine Kaiste IV uuringuruumis”
eelnõule ja geoloogilise uuringu loa eelnõule.

» Kinnitati vallavara võõrandamise enampakkumise
tulemused. Oksjoniportaalis osta.ee korraldatud enam-
pakkumise „Keskküttekatel AK-600S puistekütte
valmiduses” edukaks ostjaks kõrgeima ostuhinna pak-
kujana kinnitati Varbla Puhkeküla AS.

» Kinnitati vallavara võõrandamise enampakkumise
tulemused. Oksjoniportaalis osta.ee korraldatud enam-
pakkumise „Keskküttekatel AK-600S halupuidu valmi-
duses” edukaks ostjaks kõrgeima ostuhinna pakkujana
kinnitati Nelico OÜ.

» Korraldati enampakkumine vallavara Saeveski kin-
nisasi nr 13149450 võõrandamiseks avaliku kirjaliku
enampakkumise käigus.

» Kehtestati Lääneranna Raamatukogu teenuste hinnad.

» Kehtestati Lääneranna valla munitsipaalharidus- 
asutuste tasuliste teenuste hinnad.

» Kinnitati Koonga Kooli hoolekogu koosseisus: Egon
Annerviek, Sirje Mitt, Eneli Mitt, Aigar Kallaspolik,
Liis Välimäe, Mihkel Luige, Karin Roosileht, Kairi Burk,
Mikk Pikkmets.

» Kinnitati Koonga Kooli hoolekogu asendusliikmeteks
Eve Lember ja Kairit Põntson.

» Kinnitati Metsküla Algkooli hoolekogu koosseisus: Jaak 
Kastepõld, Evelin Engel-Lepp, Mart Ulm, Astrid Nikkel,
Mikk Pikkmets.

» Korraldati väikehange „Katastrimõõdistustööde teosta- 
mine”. Esitati kutsed ostumenetluses osalemiseks kol-
mele osaühingule, kellel on valdkonna pädevus ja kel-
lega on varasem positiivne koostöökogemus.

» Tunnistati hanke „Lääneranna valla lumetõrjetööd viies 
piirkonnas” edukaks pakkumuseks hanke alusdoku-
mentides määratud pakkumuse hindamise kriteerium-
ide alusel:

◦ 1.1. osa II madalaima hinnaga Lõpe Agro OÜ 
pakkumus;

◦ 1.2. osa III madalaima hinnaga Lõpe Agro OÜ
pakkumus;

◦ 1.3. osa IV madalaima hinnaga Eesti Teed AS 
pakkumus;

◦ 1.4. osa V madalaima hinnaga Eesti Teed AS
pakkumus.

Anti nõusolek eduka pakkumuse esitanud isikutega 
töövõtulepingute sõlmimiseks peale 5-tööpäevase ooteaja 
möödumist.

» Kuulati ja anti arvamus Lääneranna valla 2019. aasta
eelarvekavandi tutvustusele.

» Vaadati läbi Arnika Ilutulestikud hinnapakkumine.

» Arutati jõulutervituse avaldamist ajalehtedes Pärnu
Postimees ja Lääne Elu.

» Määrati osaühing Lihula Soojus nõukogu volituste
kehtivuse tähtajaga 31.12.2021. a koosseisus: Jaak
Kastepõld, Margus Källe, Aare Lauren.

» Lubati maksta tasu OÜ Lihula Soojuse nõukogu tege-
vuses osalemise eest 2018. aastal.

» Lõpetati ostumenetlus „Kõmsi Lasteaed-Algkooli arvuti- 
sisevõrgu rekonstrueerimistööd”, edukaks tunnis- 
tati AS Atea pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse
töövõtuleping ostumenetluse tingimustel.

» Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kaksküm-
mend eelnõud.
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Lääneranna valla 2018. aasta numbrites

T egus ja tulemuslik 2018. aasta on saanud osakeseks
ajaloost. Käesolev põgus ülevaade sisaldab nii 

Lääneranna Vallavalitsuse kui kõigi hallatavate asutuste 
tegevustega seotud põnevaid fakte ja sündmusi.

» 12 307 869 eurot on Lääneranna valla 2018. aasta
eelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse
väljaminekute maht

» 5419 on Lääneranna valla rahvaarv (seisuga 15.12.2018)

◦ 2795 meest elab Lääneranna vallas

◦ 2624  naist elab Lääneranna vallas

» 169 sissekirjutust Lääneranna valda (seisuga 15.12. 2018)

» 103  registreeritud surma: 66 meest ja 37 naist (seisuga
15.12.2018)

» 42 uut ilmakodanikku: 22 poissi ja 20 tüdrukut (seisuga
15.12.2018)

» 51 vallavalitsuse ja 11 volikogu istungit on sel aastal toi-
munud (seisuga 20.12.2018)

» 864 korraldust ja 15 määrust on vastu võtnud Lääne- 
ranna Vallavalitsus (seisuga 15.12.2018)

» 76 otsust ja 28 määrust on vastu võtnud Lääneranna
Vallavolikogu (seisuga 10.12.2018)

» Kruusateid renoveeriti või kruusateede katet uuendati
kokku ligikaudu 19 km

» Asfalt- ja mustkattega teedel tehti korduspindamist 12,7 
kilomeetril, mahuga 46 467 m2

» Lihulas lõpetati Aia tn rekonstrueerimine, mille käigus
ehitati välja ka valla esimene ringristmik

» Ehitati 600-meetrine lõik uut juurdepääsuteed Või-
gaste külale ning ehitati või korrastati juurdepääsuteed
Sootsa, Saari ja Ura supluskohtadele, kokku ligikaudu
540 m

» On teostatud või teostamisel järgmised kaasrahastuse
saanud projektid:

◦ Lihula Kultuurikeskuse projekteerimine ja avatäi-
dete vahetus. Toetuse summa 109 401 €, toetaja EAS

◦ Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala. Toetuse
summa 736 281 €, toetaja EAS

◦ Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. 
Toetuse summa 641 300 €, toetaja RTK

◦ Erastvere kodu reorganiseerimine (Lihula Vallavalit-
sus). Toetuse summa 884 629 €, toetaja RTK

◦ Koonga ja Lõpe katlamaja renoveerimine. Toetuse
summa 132 955 €, toetaja KIK

◦ Koonga valla tänavavalgustuse renoveerimine. 
Toetuse summa 49 499 €, toetaja KIK

◦ Lihula valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueeri-
mine. Toetuse summa 443 406  €, toetaja KIK

◦ Lihula muuseumi ekspositsiooni uuendamine ja
arendamine. Toetuse summa 59 237 €, toetaja PRIA

◦ Matsi sadama-ala puhkekeskkonna arendamine. 
Toetuse summa 40 000 €, toetaja PRIA

◦ Koonga valla supluskohad. Toetuse summa 39 996 €,
toetaja PRIA

◦ Tuleohutusprojekti „500 kodu korda” tegevuste ellu-
viimine Lääneranna vallas. Toetuse summa 17 981 €,
toetaja Päästeamet

◦ Hajaasustuse programmi tegevuste elluviimine
Lääneranna vallas. Toetuse summa 52 625 €, toetaja
Rahandusministeerium.

» On teostatud või teostamisel järgmised projektid:

◦ Varbla keskusehoone pelletikatlamaja ehitus 45 000 €

◦ Kõmsi rahvamaja lavaseadmed 26 808 €

◦ Lääneranna valla mustkattega teede remont (pin-
damine) 117 558 €

◦ Lääneranna valla kruuskattega teede remont 
331 183,20 €

◦ Lihula Gümnaasiumi välijõusaaliseadmed 14 451,60 €

◦ Lihula Gümnaasiumi sisejõusaaliseadmed 36 000 €

◦ Varbla rahvamaja elektripaigaldise remont 21 340 €

» 10.12.2018 seisuga väljastati/tehti:

◦ 62 ehitusluba

◦ 29 kasutusluba

◦ 84 ehitusteatist

◦ 31 kasutusteatist

◦ 12 projekteerimistingimust

◦ 894 paranduskannet ehitisregistris

» 20.12.2018 seisuga algatati:

◦ 1 üldplaneering

◦ 1 detailplaneering

» 20.12.2018 seisuga lõpetati 40 detailplaneeringu menet-
lus, kõige varasemalt algatatud planeering pärines 2001. 
aastast.

» 1408 jälgijat on Lääneranna valla Facebooki-lehel
www.fb.com/laanerannavald (seisuga 26.12.2018)

» 20 996 inimeseni jõudis meie kõige populaarsem pos-
titus Facebookis, milleks oli 1. aprillil avaldatud krii-
tiku töökuulutus. Postitust jagati 105 korda ning sellele
reageeriti kokku 915 korda

» 7922 inimeseni jõudis populaarsuselt kolmas postitus:
Päästeameti edastatud artikkel pürotehnika ohutusest.
See oli kõige rohkem jagatud uudis Lääneranna valla
Facebooki-lehel – kokku jagati teadet 193 korda 

» 393 jälgijat on Lääneranna valla Instagrami-lehel
www.instagram.com/laaneranna (seisuga 26.12.2018)

» 256 postitust on tehtud Lääneranna valla Instagrami- 
kontol (seisuga 26.12.2018)

» 64 laiki kogus populaarseim postitus, milleks oli Virgo
Valliku tunnustamine U17 Eliitliiga II liiga kõige resul-
tatiivsema mängijana (seisuga 26.12.2018)

» 194 lugu ilmus ja 95 836 on Lihula uudisteportaali
www.lihulateataja.ee külastuste arv

» 18. juunil ilmus Lihula uudisteportaalis viimane, järje-
korras 1209. postitus, misjärel anti virtuaalne uudiste
kajastamise teatepulk üle Lääneranna Teataja uudiste-
portaalile ajaleht.laaneranna.ee

» 262 lugu ilmus ja 53 913 on Lääneranna Teataja uudiste-
portaali külastuste arv

» 11 Lääneranna Teataja paberlehte anti välja

» 2550 on Lääneranna Teataja paberlehe tiraaž, millest
2460 läheb kojukandesse, 5 edastatakse Eesti Rahvus-
raamatukokku, 4 säilitatakse erinevates arhiivides ning 
ülejäänud jõuavad Lääneranna valla raamatukogudesse 
ja teeninduskeskustesse

» U 40 grammi on ühe 16-leheküljelise Lääneranna Teat-
aja paberlehe kaal
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Koonga Kool 
(seisuga 11.12.2018)

» Koolis õpib 43 õpilast: 22 tüdrukut ja 21 poissi

» Lasteaia nimekirjas on 17 last: 11 tüdrukut ja 6 poiss

» Õpilastel on võimalus osaleda 12 huviringis

» 4H noorteorganisatsiooni kuulub 10 õpilast

» Ettevõtlik Kool ja Tervist Edendav Kool

» Osalesime 15 olümpiaadil, viktoriinil ja võistlusel

» Informaatikaolümpiaad – 5. koht

» Võtsime osa järgmistest projektidest: Räpina Aian-
duskooli projekt „Kurgisõbrad”, eTwinning, markeeri- 
misprojekt „Peatu, vaata, veendu”, „Küünlaümbriste
jaht”, „Patareijaht”, „Aitan lapsi”, „Kaitse end ja aita
teist”, „Hakkame santima”, „Põhjamaa kirjanduse
nädal”, „Teeme ära”

» Lasteaed oli „Teatripisik 2018” korraldaja. Üritus toimus 
6. korda

» Lasteaialapsed osalesid Lääneranna mudilaste laulu- ja
tantsupäeval Lihulas, kooliminejate laagris Pivarootsis
ja teatrietendustel Lihula lasteaias

» Jüriööjooksul Lihulas 1.– 3. klass III koht ja 4.–6. klass
III koht

» Spordivõistlusel „Ole osav ja kiire” I ja III koht

» Võtsime osa üritustest: noortekonverents Lahe
Koolipäev, Pärnumaa laste laulupidu, Lääneranna
noortepäev „Rutiinist välja”, noorte osaluskohvik
Pärnus, emakeelepäev Pärnu-Jaagupis jt

» Toimus EV 100. aastapäeva nädal

» 2 nädalat viibis meil vahetusõpilane Evelina Reren
Narva Kesklinna Gümnaasiumist, kes külastas kooli ja
esines kevadpeol

» 2017/18. õppeaasta lõpetasid heade ja väga heade
tulemustega 17 õpilast

» Saime juurde 8 arvutit

Kõmsi Lasteaed-Algkool 
(seisuga 11.12.2018) 

» Sügisel alustas 1. klassis 6 õpilast

» Koolis käib kokku 21 õpilast

» Lasteaias on 23 last ja tegutseb 2 rühma

» Lasteaed korraldab aastas 4 teemapidu

» 1. juunil käis lasteaed Lääneranna valla mudilaste

laulu- ja tantsupäeval Lihulas

» Koolis tegutseb 4 huviringi: mudilaskoor, jalgpalli-
ja lauatennise trenn, rahvatants. Robootikat saame
harrastada Virtsu koolis

» Huvitegevuses osaleb kogu kool

» Mudilakoor osales Pärnumaa laste laulupeol „Õnn on
peidus minu kodus” Pärnus  ja laulis Virtsu merepäeval

» 7 last õpib lisaks üldhariduskoolile ka Lihula Muusika- 
ja Kunstikoolis, 2 last Massu Ratsaspordikoolis

» Ettevõtlusõpe on jätkuvalt meie õppeprogrammis

» Muusikalide traditsioon jätkus sellel aastal lavastusega 
„Saladus ja aarded”

» Õppetegevust aitavad elavdada e-tunnid ja tahvelar-
vutid, naudime väga koolitunde väljaspool koolimaja

» Osaleme järgmistes projektides: „Igal lapsel oma pill” – 
saime koolibändi jaoks pillid, ettevõtluslaagrites
Lääneranna koolide õpilastele, KIK-i ja Põllumajan-
dusmuuseumi ühisprojektis “Imeline mesi”,  Tartu
Keskkonnahariduse Keskuse ja Studio Viridis loo-
dusvaatlusprojektis „Tere, kevad”, Räpina Aianduskooli
projektis „Kurgisõbrad”, rahvusvahelise pudrupäeva
projektis, RMK „Metsapostkaardis”,  muusikapäeva vik-
toriinis, Põhjamaade kirjanduse nädalal, spordinädalal
„Leia oma rütm”

» Endiselt on popp keskkonnateadlikkus ja tervislikud
eluviisid, loodushoid, sport ja muusika

» Koolis on palju tublisid sportlasi, kes tegelevad kerge-
jõustiku, jalgpalli, ratsutamise ning teiste spordialadega

» Aasta õpetaja tiitli pälvis Maret Orulepa, kes on õpetaja 
ametit pidanud 47 aastat

Lihula Gümnaasium 
(seisuga 11.12.2018) 

» Alates oktoobrist juhib kooli vilistlane Siret Kesküla

» Lihula Gümnaasiumis õpib 234 õpilast, sh gümnaa- 
siumis 59

» Kevadel lõpetas gümnaasiumi 18 noort, neist hõbe- 
medaliga 1

» Veebruaris tähistasime suurejooneliselt EV 100. aasta- 
päeva rahvatantsuga koolimaja sisehoovis ning 100 
lumememme ehitamisega

» Aasta õpetaja on füüsikaõpetaja Peeter Hermik

» Vabariiklikul noortekonverentsil Lahe Koolipäev tun-
nustati hea eeskuju nominentidena 2 meie kooli 12.
klassi neidu – Eliise Leppa ja Liisa Raavelit

» Koolis tegutseb 13-liikmeline õpilasesindus
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» Igal koolipäeval on avatud rikkaliku valikuga kooli-
kohvik, mida peavad 11.–12. klassi õpilased

» Koolis tegutsevad huviringid: robootika, tütarlastekoor, 
mudilaskoor, kokandus, võrkpall, kitarriring, korvpall,
mälumäng, kodutütred ja noorkotkad, rahvatants,
liiklusring, jalgpall, maadlus, ujumine, Minu Tantsu-
kool, Hea Sõnumi ring ja Alfa-kursus

» Lihula Gümnaasium on Tervist Edendav Kool

» Septembris korraldasime teist korda Lääneranna valla
koolidele Teadlaste ÖÖ festivali

» Kooli raamatukogu läbis uuenduskuuri

» Sügisel läks käima meie jaoks teine Erasmus+ projekt,
kus seekord oleme ise koordinaatorriigiks. Projektis
osaleb 5 riiki: Eesti, Poola, Itaalia, Kreeka, Portugal

» Teist aastat toimub õpetajate raamatuklubi. Osavõtu-
maksu eest (2 eurot/kord) ostsime kevadel koolile 6 uut
raamatut.

» Tähistasime Lihula keskhariduse andmise 80. aas-
tapäeva. Kevadel toimusid direktor Janar Sõbra vas-
tuvõtud õpilastele, sügisel direktori kt Siret Kesküla
vastuvõtt praegustele ja kauaaegsetele endistele õpeta-
jatele, direktoritele, kuldmedalistidele ning teistele
aukülalistele.

» Kooli materiaalne baas on täiendust saanud mitme
huvitava vahendi võrra: digiklaver, uus heliteh-
nika, dokumendikaamerad, interaktiivsed projekto-
rid, sülearvutid, peegelkaamera, arvutiklassi arvutid,
GPS-seadmed, orkestripillid, rahvariided.

» Endiselt jätkame kooli väärikat esindamist erinevatel
õpilasüritustel, olümpiaadidel ja võistlustel.

» Korraldasime kõiki Lääneranna valla koole hõlmavaid
õpilasüritusi: osaluskohvik, playback, võõrkeelepäev,
spordipäev, noortepäev „Rutiinist välja”.

Lihula Lasteaed 
(seisuga 11.12.2018) 

» 96 last, kellest 40 tüdrukut ja 56 poissi, on aasta lõpuks
lasteaia nimekirjas

» Lasteaias on lapsed viies vanuserühmas

» Veebruaris tähistasime vabariigi 100. sünnipäeva kont-
serdiga „Mu koduke on tilluke” ja näitusega „100-aas-
tane Eesti”

» Märtsis algas koostöö Pärnumaa merepäästega, toimus
esimene vahva merepääste õppepäev

» Aprillis madistasid 7. korda Kehtna, Rapla ja Lihula
lasteaialapsed ühisel maadluspäeval

» Mai lõpus korraldasime Lääneranna valla sügisel
kooli minevale 39 lapsele toreda laagripäeva Piva-

rootsis. Päeva aitas sisukamaks muuta taas Pärnumaa 
merepääste koos päästekoer Eikega

» Kõigi laste tööd olid väljas maikuus Lihula Kultuuri- 
keskuses üles seatud iga-aastasel laste tööde näitusel

» Juunis korraldasime teise ühise Lääneranna valla mudi-
laste laulu- ja tantsupäeva umbkaudu 170 mudilase,
Anu, Mardi ja Sipsiku osavõtul

» Septembris läks lasteaiast kooli 19 last ning lasteaia
perre lisandus 22 uut mudilast

» Septembris käisime Paatsalus külas Pärnumaa
merepäästjatel

» Oktoobris olid ühisele vanavanemate päeva kontserdile 
palutud kõikide laste vanavanemad

» Oktoobris toimus Innove rahastusel meie majas Lääne- 
ranna valla lasteaednike esimene ühine koolituspäev

» Novembris korraldasime teise isadepäevale pühenda-
tud ühise orienteerumisretke, kus  õhtuses Lihulas ja
mõisamäel liikus ja tegutses erinevate ülesannete täit-
misel U 150 helkurvestide, helkurite ja taskulampidega
varustatud osalejat + 20 ürituse korraldajat

» Novembris toimus 30 lapsevanema osavõtul esimene
lastevanemate koolituskohvik

» Lasteaias on nüüd 120 uut ja mugavat saalitooli

» Detsembris toimusid advendihommikud ja tegime
ettevalmistusi jõuludeks koos heategevusliku jõulu-
laadaga, mille tulu said soovijad annetada lastele väli-
jõusaali ehituseks

» Igal kuul tulevad Lääneranna valla 6 lasteaia (Kõmsi,
Virtsu, Koonga, Lõpe, Varbla, Lihula) lapsed kokku
ühisele teatripäevale Lihula lasteaeda, et nautida üht
õpetlikku teatrietendust

» Aasta jooksul on lapsed osalenud KIK-i rahastusel 
4 keskkonnateadlikkuse õppeprogrammis nii Varblas 
Matsirannas, Penijõel, Keemul, Tuhu rabas kui ka 
Pernova Loodusmajas

» Lasteaia laululapsed käivad regulaarselt esinemas nii
hooldekodus kui ka kultuurimajas valla üritustel

» Osalesime Küünlajahil, kogudes tuhandeid küünlaümb- 
riseid ja kasutatud patareisid, jälgisime loodust projekti
„Tere, kevad!” eestvedamisel, kasvatasime palju kurke
Räpina Aianduskooli projekti „Kurgisõbrad” raames

Lihula Muusika- ja Kunstikool 
(seisuga 11.12.2018) 

» 92 õpilast, 9 õpetajat, 1 direktor ja 1 inimene, kes kõigi
nende järelt koristab

» Meie uus kunstiõpetaja Kea Pelapson on ühtlasi ka meie 
kooli vilistlane
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» Muusikaosakond andis kontserte siin ja seal, osaleti
edukalt konkurssidel, festivalidel ja puhkpilliturniiril

» Kunstiosakond kujundas lisaks suurele hulgale
paberitele ära ka 1 bussipeatus perifeerias, 1 pannoo
pealinnas ja mitu prügikasti Lihulas, siin osaleti ka 1 
maja seina värvimisel

» Saime majja uusi õppevahendeid: kitarri, klarneti ja
mandoliini

Lõpe Kool 
(seisuga 11.12.2018)

» Lõpe Koolis õpib 41 õpilast: 21 tüdrukut ja 20 poissi

» Lasteaiarühma nimekirjas on 17 last: 5 tüdrukut ja 12 
poissi

» Õpilastel on võimalus osaleda 12 huviringis

» Aktiivselt tegutseb noorteorganisatsioon Eesti 4H,
kuhu kuulub 20 õpilast

» Oleme Ettevõtlik Kool ja Tervist Edendav Kool

» Osalesime koostööprojektis Eesti Taimekasvatuse Insti-
tuudiga, samuti projektides „Kurgisõbrad”, „Koolipäri-
mus 2018”, „Suhkur – sõber või vaenlane”, rahvusvahe-
line pudrupäev, küünlaümbriste jaht, „Aitan lapsi”

» Osalesime KIKi projektis „Läänemeri, rannaniidud ja
vee-elu”

» KULKA projekti abiga on nüüd õpilastel Mihkli kihel-
konna mustriga seelikud ja vestid

» Õpilased esindasid kooli 18 võistlusel, viktoriinil, olüm-
piaadil

» Maakondlik bioloogia olümpiaad – I koht, ajaloo olüm-
piaad  II–III koht, 1.–3. klass VARIA V koht, eesti keele
olümpiaad 4.–5. koht, informaatika olümpiaad II ja III
koht, võistlus „Ole osav ja kiire” II ja III koht, Sten Roosi
muinasjutuvõistlusel 2 auhinda

» Mitmeid auhinnalisi kohti on saavutatud malevõistlus-
tel

» Lasteaed võttis osa üritusest „Teatripisik”, Lääne- 
ranna mudilaste laulu- ja tantsupäevast, kooliminejate
laagrist Pivarootsis ja teatrietendustest Lihula Lasteaias

» IFYE programmi raames võõrustasid 2 meie kooli õpi-
last vahetusnoort Ameerikast, kes 3 nädala jooksul
muutis meie koolielu huvitavamaks

» Lapsevanemad on kaasa löönud 13 üritusel

» Osalesime noortekonverentsil Lahe Koolipäev, Lääner-
anna noortepäeval „Rutiinist välja”, Pärnumaa laste lau-
lupeol, arvamusfestivalil Paides jm.

» Karmen Pikkmets – Hea Eeskuju 2018 finalisti tiitel,
MTÜ Pärnumaa Kodukant tegusa noore tiitel

» Sirje Kaska – noorteorganisatsiooni Eesti 4H aastate
tegija, MTÜ Pärnumaa Kodukant sädeinimese nomi-
nent

» Algklasside robootikaringiga osalesime Robotexil

» 2017/18. õppeaasta lõpetas heade ja väga heade tulemus-
tega 16 õpilast

» Saime juurde 8 arvutit

Metsküla Algkool 
(seisuga 11.12.2018)

» 19 õpilast ja 6 õpetajat

» Tähistasime kooli 165. sünnipäeva

» Orienteerumine: aasta jooksul kokku 167 starti. Kol-
mapäevakute kokkuvõttes eri vanuseklassides seitse I,
neli II ja kolm III kohta.

» Olümpiaadid: matemaatika II, III–VI ja I–II koht; ajalugu
2 x II–III ja VI koht; bioloogia III ja IV koht, eesti keel
IV ja V–VI, kirjanduslik olümpiaad: meeskondlik I koht, 
osalemine üleriigilisel meeskondlikul õpioskuste olüm-
piaadil

» Matemaatikavõistlusel Känguru vabariigis 13. koht; 
7 lapsel 90 või rohkem punkti

» Nutispordis (matemaatika) regiooni V ja VIII koht 

» Üleriigilisel astronoomiaviktoriinil Pulsar II ja X koht;
üle riigi kõige aktiivsem kool

» Hullu Teadlase teaduskonkursil meeskondlik II koht

» Sten Roosi muinasjutuvõistlusel äramärgitud töö

» Lõppes 3 aastat kestnud Erasmus+ projekt „Learn and
Share!”; mais osalesid kõik 4.–6. klassi lapsed Hispaanias
õpilaslaagris

» Õppeaasta jooksul osalesime neljas eTwinning projektis; 
kõik neli said tunnustuseks Euroopa kvaliteedimärgi
ning üks, programmeerimisteemaline „Scratch me, if
you can!” tuli Eesti projektivõistlusel II kohale.
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» Üleriigilisel robootikavõistlusel „Dash roboti välja- 
kutse” HITSA eripreemia

» Osalesime vabariiklikul linnuviktoriinil, Balsnacki
linnusõprade konkursil, Räpina aianduskooli „Kurgi- 
sõprade” projektis ning küünlaümbriste jahil

» Peaaegu pooled lastest õpivad mingit pilli (klaver, kitarr, 
karmoška, viiul); 2 last käib kunstikoolis ning 6 jalgpal-
litrennis

» 9 poissi kuulub noorkotkaste ridadesse ning 5 tütarlast 
kodutütardesse 

» Rahvatantsuga tegelevad kõik õpilased

» Jõuludeks ilmuv Metsküla Kooli Leht on järjekorras
juba 86.

» Elektriradiaatorite ja ahjude asemel kütavad nüüd koo-
limaja soojaks 6 õhksoojuspumpa

» Terve koolipere osales suurõppusel SIIL

» 47 % õpilastest on kooli vilistlaste või nende õdede-ven-
dade lapsed

» 7 lapse koolitee on 10 km või pikem

» Kõikidel õpilastel on kas õde või vend, 16 lapsel on kaks
või rohkem õde-venda

Varbla Kool 
(seisuga 11.12.2018) 

» Varbla kool tähistas 160. aastapäeva

» 41 õpilast õpib koolis

» 20 last käib lasteaias

» Koolis on 11 õpetajat ning lasteaiarühmas on 2 õpetajat 
ja 1 õpetajaabi

» Osalesime mitmes projektis ja võistlustel. Veebrua- 
ris matemaatikavõistlusel Matetalgud ja Räpina Aian-
duskooli projektis „Kurgisõbrad”; märtsis projektides
„Küünlaümbrisejaht" ja „Patareijaht"; aprillis külas-
tasime infomessi Suunaja ja osalesime maakondlikus
viktoriinis Varia, kus kooli võistkond saavutas 18 võist-
konna seas 5.–6. koha; mais heategevuslikul jooksul ja
KEAT laagris (Kaitse end ja aita teisi); juunis Lääne- 
ranna valla koolide spordipäeval ja ekskursioonil Paide
ajakeskuses Wittenstein, Jääajakeskuses ja Elistvere
loomapargis

» 2 meie kooli õpilast said kutse Pärnumaa tublimate õpi-
laste ja õpetajate vastuvõtule ning 2 õpilast lõpetas kooli 
kiitusega

» 9 auhinnalist kohta ning 4 eripreemiat võitsid meie
kooli õpilased kunstikonkursil „Mina olengi Eesti”

» Jaanuaris tähistasime A. H. Tammsaare 140. sünniaasta- 
päeva, veebruaris toimus Eesti nädal, märtsis tähista-
sime emakeelepäeva Vikerraadio e-etteütluse kirjuta-
misega ning osalesime veeohutuskoolituses. Aprillis
harjutasime parkuurimist. Juunis toimus direktori vas-
tuvõtt tublidele õpilastele ja nende vanematele, samuti
spordipäev ja kohtumine endise jalgpalluri Raio Piiro-
jaga

» Kooli külastas haridusminister Mailis Reps

» 27. mail osales Varbla Kooli kokkutulekul ligi 200 vilist-
last-õpetajat-külalist

» Koolis on 8 suursündmust: kokkutulek, emadepäeva
kontsert, jõulukontserdid, õuesõppepäevad, sõbrapäev,
vabariigi aastapäeva aktus, emakeele nädal ja Teat-
ripisik

» 1 õpilane osales piirkondlikul bioloogiaolümpiaadil, 1
õpilane maakonna 4. klassi matemaatikaolümpiaadil ja
1 õpilane inglise keele olümpiaadil

» Koos õpilastega anti tänavu välja 4 numbrit kooli
ajalehte Krihvel

Virtsu Kool 
(seisuga 11.12.2018) 

» Virtsu Kooli õpilaste nimekirjas on 60 õpilast, lisaks
veel 10 last lasteaiarühmas

» Sügisel liitus meie tööka kooliperega õpetaja Ruth Lob-
jakas, kelle kogemus ja teadmised eripedagoogikast on
äärmiselt vajalikud. Lisaks sellele on meil koolis 2 tugi-
isikut: Hellen Kõlvart ja Diana Vatsfeldt. Lasteaiarühma 
töötajate sekka lisandus abiõpetaja Karin Tali

» Diana Vatsfeldt sai Sotsiaalkindlustusameti tunnustuse 
silmapaistva töö eest

» Kevadel lõpetas põhikooli kiituskirjaga 1 õpilane

» Meie õpilased on olnud jätkuvalt edukad aineolümpiaa-
didel, konkurssidel ja võistlustel nii Läänemaa kui ka
Pärnumaa arvestuses

» Meie kooli noored on jätkuvalt tublid sportlased olnud –  
nii koolispordi võistlustel kui ka Läänemaa ja Pärnu-
maa võistlustel lauatennises, kergejõustikus, korvpallis, 
jalgpallis, maadluses ja ratsutamises. Meie kooli õpilane
Eerik Pank on oma vanuseklassis parim Eesti rallisõitja,
aga ka kindel Eesti koondise liige maadluses ja sumos

» Juba teist korda kogusid noored Hooandja abiga raha
kooliarendusprojektideks – sel aastal koolistaadionile
välijõusaali rajamiseks

» Virtsu Kool on käivitanud projekti „Ettevõtlusõppelaag-
rite korraldamine Lääneranna vallas”, mida toetavad
Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Lääneranna Valla- 
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valitsus, ning mille eesmärk on noorte ettevõtlikkuse 
arendamine ja oma kogukonna paremaks muutmine

 » Virtsu Kooli võistkond osales First Lego League robooti-
kavõistlusel Hydro Dynamics.

 » Teist aastat järjest korraldasid 5. klassi õpilased kohvi-
kutepäeva samuti korraldasime õppeaasta jooksul pro-
jektõppepäevi, mille eesmärk on lõimida erinevaid 
aineid, valdkondi, õpetajaid ja õpilasi meilt ja mujalt

 » Pärandivaderi projekti osana toimus teist korda projekt- 
õppepäev “Virtsu mõis”. Esinemas käisid ajaloolased 
Mati Raal ja Viljar Vissel. Vanemate klasside poisid 
ehitavad teist aastat Virtsu mõisa peahoone maketti 
suurusega 1,5 x 1 meetrit

 » Sel aastal kuulus meie kool PISA testi valimisse, kus 
15-aastased noored näitasid oma teadmisi matemaati-
kas, lugemises ja loodusteadustes 

 » Koolis tegutseb 8 huviringi (osalejate arv): robootika 
(3 + 7 Kõmsi õpilast), muusika (6), programmeerimine 
(3), klaveriring (11), käsitöö ja kodundus (5), kunst (6), 
lauatennis (8) ning esimest korda meie kooli ajaloos õpi-
laste enda algatusel ja juhtimisel toimiv interaktiivne 
strateegilise meeskonnatöö ring (7)

 » Virtsu Kool on jätkuvalt Tervist Edendav Kool ja Tervist 
Edendav Lasteaed

 » Koolis on toimunud hulganisti üritusi, kus esinesid las- 
tele, vanematele ja kõigile külalistele mh Birgit Sarrap, 
Mihkel Mattisen jpt. Sel aastal külastas meie kooli hari-
dus- ja teadusminister Mailis Reps

 » Aasta jooksul on toimunud mitu heategevuslikku laata, 
millega koguti raha erinevate arendusprojektide elluvii-
miseks (sh välijõusaal ja kooliraamatu uus trükk)

 » Kooli ametlikul lehel Facebookis on ligi 800 jälgijat

 » 2018. aastal sai Virtsu Kooli põhiharidus 45-aastaseks 
ning toimus kooli esimene ametlik kokkutulek

Kõmsi Rahvamaja 
(seisuga 10.12.2018)

 » Kõmsi Rahvamajas tegutseb  2018. aastal ringide ja 
huvitegevuse valdkonnas 7 kollektiivi, klubi, rühma 
(liikmete arv): rahvatantsurühm Haniale (15), KÕT! 
Teater (10), laste ja täiskasvanute loomering (20–25), 
laste ja perede vabaajaring (25 eelkooliealised ja  noorem 
kooliaste, 25 vanem kooliaste ja noored), joogakursus 
(15–17), Karuse Mälumänguklubi (40–50), korvpalli-
trenn (10–15)

 » Kõmsi Rahvamajas on toimunud 3 traditsioonilist laata: 
emadepäeval, mihklipäeval ja jõululaat detsembris

 » Juulis toimus suursündmus – rahvuseepose „Kalevi-

poeg” 3 etendust Nuku Koori ja Siim Aimla ansambli 
esituses. Külastajaid 565

 » Aprillis ja oktoobris toimusid Jan Uuspõllu etendused 
„Ürgmees” ja „Oma Jope”, mõlemal korral külastajaid ligi 
200

 » Pille Lille Muusikute Fondiga (PLMF) koostöös toimus 5. 
kontsert (küünlapäeval)

 » Lisaks eelpool nimetatud sündmustele oli rahvama-
jas veel laste, pensionäride, suveürituste ja peoõhtute, 
kontsertidega kokku erinevaid üritusi 32

 » Rahvamaja saali on kasutatud aasta jooksul eraviisiliste 
sünnipäevade ja peresündmuste tähistamiseks 25 korda

 » Kõmsi Rahvamaja suurinvesteering oli valdade ühine- 
mislepingu järgselt kahe riigihanke tulemusena lava- ja 
eesriide-, akustika- ja pimenduskardinate soetamine, 
mehhanismide vahetus ja demontaaž

 » KÕT Teater lavastas esimese vabaõhulavastuse „Puudu-
jääk”, kus kahe etenduse külastajaid oli 185

 » Kõmsi Rahvamaja Facebooki-lehel on 515 jälgijat

Lihula Kultuurimaja 
(seisuga 6.12.2018)

 » 28 etteastet tegid muusikud. Esinejate seas olid tuntud 
Eesti artistid: Ivo Linna, Antti Kammiste, Tõnis Mägi, 
Lenna Kuurmaa, Liina Vahtrik, Uku Suviste, Pirjo 
Levandi, Heidy Tamme, Jaan Tätte, Piret Krumm koos 
ansambliga, lisaks ansamblid Justament, Naised Köögis, 
Untsakad, Lõõtsavägilased. Samuti erinevad puhkpil-
liorkestrid ja neile lisaks Lääneranna valla taidlejad ja 
laululapsed koolidest ja lasteaedadest. Välismaalastest 
andis kontserdi Austraaliast pärit Kaurna Cronin koos 
ansambliga

 » 6 teatrietendust, mida käis vaatamas 696 inimest

 » 75 kinolinastust, mida käis vaatamas u 3460 inimest

 » Populaarseim film - „Klassikokkutulek 2”, mida käis 
vaatamas 298 inimest

 » Populaarseim animafilm - „Imelised 2”, mida käis vaata-
mas 211 inimest

 » XVI rahvusvahelisel Matsalu Loodusfilmide Festivalil 
(MAFF) käis kõikidel päevadel kokku üle 2000 inimese

 » U 600 inimest külastas MAFFil maailmaesilinastunud 
Joosep Matjuse dokumentaalfilmi „Tuulte tahutud maa”

 » 215 huviringi-trenni toimus aasta jooksul kultuurima-
jas, neist võttis osa kokku 2710 lauljat-tantsijat-võim- 
lejat

 » Lisaks kontsertidele, kinodele ja teatritele toimus Lihula 
Kultuurimajas 98 suuremat või väiksemat sündmust, 
mida külastas ligi 7000 inimest

 » 67 vana ja väsinud akent vahetati välja

 » 12 vana ja väsinud välisust vahetati välja 
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Lihula noortemaja 
(seisuga 10.12.2018)

 » 2617 korda külastati tänavu Lihula noortemaja – see on 
223 võrra rohkem, kui mullu

 » 50 noorele pakkusime tööd Lääneranna õpilasmalevas

 » 4000 eurot said Lihula noortemaja noored Nopi Üles 
projektifondist, millega soetati välilauatennise laud ja 
korraldatakse noorte aastalõpupidu

 » Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks kirjutasime GPS-iga 
Lihula tänavatele Eesti 100

 » Noortemaja fototiim pildistas 5 päeva Matsalu Loodus-
filmide festivalil, 343 noorte tehtud pilti on filmifesti-
vali galeriis ja neid on vaadatud 1585 korda

 » Noortemaja noored osalesid neljas rahvusvahelises pro-
jektis Šotimaal, Inglismaal, Prantsusmaal ja Portugalis

 

Lõpe Klubi 
(seisuga 10.12.2018) 

 » 521 jälgijat on Lõpe klubi Facebooki-lehel

 » 3140 inimeseni jõudis meie kõige populaarsem postitus 
Facebookis, milleks oli 12. novembril avaldatud „Ideest 
projektini” noortekoolituse video üleskutse. Postitust 
jagati 31 korda ning sellele reageeriti kokku 654 korda

 » Korraldasime 9 noortele suunatud meistrite õpituba

 » Tegutseb 4 huviringi: 3 noortele, 1 täiskasvanutele

 » 2000 eurot said  Lõpe noored Nopi Üles projektifondist 
Lääneranna LAN-i korraldamiseks

 » 3700 euroga, millest 2950 eurot saadi ANK konkursilt, 
rajasid MTÜ Lõpe noored klubisse köögi

 » 14 561,32 euroga, millest 13 080 eurot saadi LEADER- 
programmist, rajavad MTÜ Lõpe Noored klubi teisele 
korrusele vabaajaruumid

 » 2 arvutit Uus Algus projekti kaudu

 » Toimus 6 pidu, millest 2 tantsuõhtut, 2 noorte diskot ja 2 
Lõpe kooli perepidu

 » Toimus 3 teatrietendust

 » 3 nädalat oli suvel Lõpe klubi koduks 29 malevlasele ja 4 
komandörile, kes töötasid valla 18 objektil, milleks läbiti  
2310 km jalgratastega

 » EV 100 ühislaulmisel ja näitusel osales 83 inimest

 » 315 m2 uut puitpõrandat valmis aasta alguses 

 » 42 tantsijat osales kevadisel Elma tantsupäeval

Varbla Rahvamaja 
(seisuga 10.12.2018) 

 » 2018. aastal tegutses Varbla Rahvamajas 14 huviringi, 
osalejaid 122

 » Tegutses mälumänguklubi (20 liiget) ja eakate klubi 
Randlane (24 liiget). Mõlemal klubil täitus sügisel 20. 
tegevusaasta

 » Korraldasime 13 õpituba, osales 137 inimest, sh noori 
103

 » Toimus 19 kultuurisündmust, osales ligikaudu 2600 
inimest

 » Traditsioonilistest sündmustest toimus: EV 100 
aktus-kontsert, eakate kevadpidu, merepidu, jaanipäev, 
nädalalõpp Varblas koos kodukohvikutega, perepäev,  
1. advendi küünla süütamine-kontsert, eakate jõulu-
pidu,  jõululaat, aastalõpupidu

 » Oktoobris korraldas Varbla Rahvamaja Lääneranna 
valla ühise eakate päeva, osalejaid oli ligi 170

 » Rahvamajas oli üleval kolm näitust. Saulepi-Varbla- 
Vatla-Paadrema nobenäppude sokinäitus „Sajajal-
gse 100 sokki”, Vatla keraamikaringi näitus „100 pitsi  
keraamikas”,   nääri- ja jõulukaartide näitus

 » Renoveeriti elektrisüsteem

Vatla Rahvamaja ja  
Vatla Spordihoone 
(seisuga 10.12.2018) 

 » Vatla rahvamajas tegutses 2018. aastal 6 huviringi, seal-
hulgas 2 noorte huviringi, osalejaid 52

 » Toimunud sündmused: EV100 kontsert, kevadkontsert, 
sokinäitus „Sajajalgse 100 sokki” ja Vatla keraamika- 
ringi näitus „100 pitsi keraamikas”, jaanipidu, Vatla 
kooli kokkutulek, jõuluootuse kontsert, jõulupidu. 
Osalejaid ligikaudu 600
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 » Vatla spordihoone on avatud kõigile huvilistele 
esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel

 » Teisipäeval, neljapäeval ja reedel toimuvad lauatennise 
trennid

 » Laupäeviti käivad mängimas võrkpallihuvilised

Lääneranna Muuseumid

August Tampärgi nimeline Hanila Muuseum 
(seisuga 10.12.2018) 

 » Toimus Hanila Muuseumi Seltsi aastakoosolek, kus 
valiti seltsile uus juhatus

 » Osalesime patselapiliste tekkide näitusel Lihula mõisas

 » Muuseumi juurde kuuluvat puisniitu korrastasid tublid 
õpilasmalevlased  

 » Muuseumi külastas tänavu 310 inimest nii kodu- kui ka 
välismaalt. Kaugemad külalised olid pärit USA-st, Kana-
dast ja Austraaliast

 » Hanila muuseumi kogudes on üle 6200 museaali

Lihula Muuseum 
(seisuga 10.12.2018) 

 » Lihula mõisas toimus pea 20 suuremat või väiksemat 
üritust: ekskursioonid, kontserdid jne

 » 6 näitust oli avatud käesoleval aastal

 » Lihula Muuseumit ja mõisa külastas pea 1400 inimest

 » Lihula Muuseumi kogudes on üle 4500 museaali

Lääneranna raamatukogud

Lihula raamatukogu 
(seisuga 1.12.2018)

 » 767 kasutajat, neist laenutajaid 536, sh 160 last

 » 10 595 külastust, neist 3720 laste

 » 10 662 laenutust, neist 913 lastele

 » 601 uut raamatut on arvele võetud, neist 111 annetusena

 » 20 näitust ja väljapanekut (neist kaks on Lihula Güm-
naasiumi 7. ja 8. klassi noorte soovitatud raamatutega)

 » 2 tantsupidu Tantsupeomuuseumi näituste avamise 
raames

 » 1 raamatuesitlus

 » Saime ERÜ-lt rahastuse projektile „Virtuaalsus versus 
reaalsus”, mille viisime läbi koos Lihula Noortemaja ja 
Lihula Gümnaasiumi 6. ja 7. klassiga. Kohtusime kir-
janik Heli Künnapase ning striimer Randar Luigega

Kirbla raamatukogu 
(seisuga 10.12.2018) 

 » Kasutajaid 84, lugejaid 79, neist lapsi 11

 » 783 külastust, neist 83 laste

 » 1654 laenutust, neist 89 lastele

 » Saadud 142 uut raamatut, neist 24 annetused

 » Toimus raamatukoguüritus „Loeme 100 tundi raamatut 
EV100 raames” ja avatud olid erinevad näitused

 » Mahakantud raamatute jagamine üritusel „Kirbukas” 
Kirbla rahvamajas

 » Osalesime ürituse „Kirbla küla 500” korraldamisel, 
kasutasime kirjandust voldiku koostamisel, kirjutasime 

projekti KOP-ile, peeti koosolekuid raamatukogus 

Koonga raamatukogu 
(seisuga 1.12.2018)

 » 140 kasutajat, neist 60 lapsed

 » 952 külastust, neist 324 laste

 » 2166 laenutust, neist 321 lastele

 » 191 uut raamatut on lisandunud raamatufondi

Kõmsi raamatukogu 
(seisuga 1.12.2018)

 » 203 kasutajat, 199 laenutajat, kellest 34 lapsed

 » 2004 külastust, neist 449 laste 

 » 3922 laenutust, neist 211 lastele 

 » 273 uut raamatut on saadud

 » Aasta jooksul oli väljas 15 näitust ja väljapanekut

 » Osaleti kampaanias „100 tundi ettelugemist Vabariigi 
juubeliks”, võtsime osa Põhjamaade kirjandusnädalast, 
pärandkultuuriaasta raames kirjutati kolm projekti 
Hanila kiriku taastamiseks. Selle tulemusena lõpetati 
kirikus põrand, renoveeriti torniuks, korraldati suve-
muusika kontsert. Võõrustati valla aukodanikku Lily 
Kocinsisit Austraaliast ja korraldati tema Hanilas viibi-
mist
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Lõpe raamatukogu 
(seisuga 1.12.2018)

 » 126 kasutajat, neist 51 lapsed

 » 955 külastust, neist 348 laste

 » 1936 laenutust, neist 453 lastele

 » 202 uut raamatut on lisandunud raamatufondi

 » Lõpe raamatukogu asub alates augustist Lõpe kooli- 
majas

Metsküla raamatukogu 
(seisuga 1.12.2018)

 » 133 kasutajat, neist 38 lapsed

 » 1125 külastust, neist 273 laste

 » 2807 laenutust, neist 506 lastele

 » 123 uut raamatut, neist 19 annetused

 » Korra kuus saab kokku raamatuklubi

Saulepi raamatukogu 
(seisuga 1.12.2018)

 » 109 lugejat

 » 1728 külastust, neist 471 lapsed

 » 3069 laenutust, neist 837 lastele

 » 2575 laenutatud ajalehte/ajakirja

 » Soetatud 170 uut raamatut ning 19 nimetust ajalehti/
ajakirju

 » Aasta jooksul toimunud mitmeid näitusi ja väljapa-
nekuid, püsinäitus EV 100

Tuudi raamatukogu 
(seisuga 1.12.2018)

 » 206 lugejat, sh 136 laenutajat, neist 15 lapsed

 » 1050 külastust, neist 75 lapsed

 » 2018 laenutust, neist 101 lastele 

 » Saadud 135 uut raamatut, neist 20 annetusena 

 » Aasta jooksul toimunud 10 näitust ja väljapanekut

 » Raamatukogu tegeleb teeninduspiirkonna külade 
ajalooga. Ajalooliste kaustadega saab tutvuda ja neid 
täiendada raamatukogus

 » Raamatukogu osaleb ka Tuudi Külaseltsi üritustel 
(külapäev, kohvikutepäev, kila-kola laat mahakantud 
raamatutega)

Varbla raamatukogu 
(seisuga 1.12.2018)

 » 218 lugejat, neist 47 lapsed

 » 3418 külastust, neist 615 lapsed

 » 7743 laenutust, neist 797 lastele

 » Saadud 170 uut raamatut, neist 26 annetusena 

Vatla raamatukogu 
(seisuga 1.12.2018)

 » 107 lugejat, 181 jälgijat Facebookis 

 » 1324 külastust, neist 232 lapsed 

 » 2538 laenutust, neist 172 lastele

 » 254 teost laenati välja teistesse raamatukogudesse ning 
3 teost laenati teistelt raamatukogudelt

 » Saadi 226 uut raamatut ja 28 ajakirja/ajalehte 

 » Vatla raamatukogu eripäraks on ÕHTUlaenutusÕH-
TUD, mil raamatukogu on kord kuus avatud ka õhtul 
kell 18.00–20.00. Sel ajal toimub ka lastega ühismeister-
damine

 » Raamatukogus oli aasta jooksul mitu väljapanekut ja 
näitust

 » Tuleval aastal peab Vatla raamatukogu 100. juubelit

Virtsu raamatukogu 
(seisuga 7.12.2018)

 » 169 raamatukogu kasutajat, sealhulgas 58 last

 » 1957 külastust, neist 358 laste 

 » 4299 laenutust, neist 223 lastele

 » 1627 perioodika laenutust

 » 12 erinevat näitust ja väljapanekut

 » Enim laenutati K. Pautsi raamatut „Tulekandja”. Autori- 
test loeti kõige rohkem H. Künnapase raamatuid. 
Temaga oli detsembri alguses lugejatel ka kohtumine

 » Virtsu kooli õpilaste ja lasteaia lastega viidi läbi luge- 
miskultuuri tunde ja ettelugemisi. ERÜ maaraamatuk-
ogude sektsiooni üleskutsele kinkida Eesti Vabariigile  
100. aastapäevaks 100 tundi ettelugemist panustas 
Virtsu raamatukogu 20 minutit

 » Tehti koostööd laste ja naiste käsitööringidega

 » Saadi 281 uut raamatut ja 26 aastakäiku perioodikat

 » Vastati 26 päringule

F
o

to
: D

ā
v

is
 K

ā
av

iā
š

F
o

to
: A

in
 S

aa
re



13L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  1 2  /  D E T S E M B E R  2 0 1 8ELU

N ovembri viimasel laupäeval toimus Jõesuu küla- 
majas Pärnumaa Kodukandi tunnustusüritus, kus 

tegusa noore tiitli pälvis suisa kaks Lääneranna valla 
noort: Andri Annerviek ja Karmen Pikkmets, samas kate-
goorias oli nominendiks ka Lihula neiu Eliise Lepp.

Tegusa Pärnumaa noore aunimetuse omistab Pärnumaa 
Kodukant 14−22-aastasele noorele, kes oma tegevusega on 
eeskujuks teistele noortele. Kuivõrd žürii ei suutnud otsus-
tada kahe võrdse kandidaadi vahel, otsustati antud auhind 
anda välja kahele nominendile: Andri Annerviekile ja 
Karmen Pikkmetsale.

Andri Annerviek on aktiivne kogukonna liige, kes asutas 
külaseltside ühenduse MTÜ Jänistvere Külad, ta on kirju-
tanud ja viinud ellu mitmeid erinevaid projekte ning osaleb 
uue külamaja renoveerimisel. Andri taaselustas Irta jaani- 
tule, rajas võrkpalliväljaku, taastas EV100 raames kiviaedu 
ja on korraldanud rohkelt üritusi.

Pärnumaa Kodukandile saadetud esildises on kirjas: „On 
täiesti kindel, et tema eestvedamiseta külaseltsi, külamaja 
ega külainimeste koostegemisi ei oleks. On imetlusväärne, 
kui palju Andri jõuab külaseltsi heaks teha, sest peale 
ülikoolis õppimise on tal ka palju muid ühiskondlikke 
kohustusi. Andril on väga toetav ja tubli pere, kes tegelikult 
väärib ka perena tunnustust. Väga vähe on noori mehi, kes 
on niivõrd pühendunud oma kodukandile. Andri väärib 
kindlasti tunnustust tubli noorena.”

Karmen Pikkmets on Lõpe Kooli 9. klassi õpilane, kes 
panustab väga palju oma kogukonna arengusse. Ta on 

aktiivne koolielu edendaja ning sütitab ka teisi aktiivselt 
osalema. Koolis on Karmen Eesti 4H organisatsiooni klubi 
president ning ka Pärnu maakonna Eesti 4H noortejuha-
tuse esimees. 

Käesoleval aastal on ta korraldanud mitmeid noori 
puudutavaid sündmusi Lääneranna vallas. Oktoobri lõpus 
toimus tema ladusal eestvedamisel Tõstamaa, Audru ja 
Lääneranna valla noori ühendav noortepäev „Rutiinist 
välja”. Varasemalt on ta panustanud omal initsiatiivil kogu-
konna heaolusse − kodukülas Oidremal tegutseb ta koos 
oma külaseltsiga ning koondab noori külakeskuses koos 
käima. Karmeni eestvedamisel on osaletud kahel korral 
Nopi Üles konkursil ning seeläbi soetatud noorte filmiõh-
tute korraldamiseks tehnikat ning vahendeid uuendusliku 
lugemisnurga loomiseks.

Tegusa Pärnumaa noore tiitli pälvis kaks Lääneranna valla 
noort

21. novembril toimus Alexela Kontserdimajas noortekon-
verents „Lahe koolipäev”, kus kuulutati välja käesoleva 
aasta hea eeskuju laureaat ja finalistid, kelle seas oli kolm 
Lääneranna valla noort.

Käesoleval aastal esitati konkursile 73 kandidaati, kelle 
seast žürii valis välja ühe laureaadi ja 14 finalisti. Lääne- 
ranna vallast pääses viieteist parima hulka koguni kolm 
noort: Lihula Gümnaasiumi õpilased Eliise Lepp ja Liisa 
Raavel ning Lõpe Kooli neiu Karmen Pikkmets.

„Viieteist parima hulka jõudmine on märkimisväärne ja 
suur asi! See, et neid noori sellisele konkursile esitati ja et 
nad nii kaugele jõudsid, tähendab, et nad on väärt noored ja 
ilmselt ühed tublimatest oma piirkonnas,” selgitas noorte-
konverentsi „Lahe koolipäev” projektijuhi assistent Laura 
Lepik.

Eliise kohta on nominatsiooni esildises muuhulgas kirjas, et 
ta on heaks eeskujuks meie kogukonnale: „Ta on eestvedaja, 
osavõtlik, õppimishimuline, positiivne ja heatahtlik. Eliise 
on algatanud Lihula noortemajas fotograafiaringi, noorte-
projekte ning aidanud korraldada ja läbi viia noorteüritusi. 
Eliise oskab kaasata teisi noori ja on väga suureks abiks 
meie noorteüritustel ja igapäevastel toimetustel. Eliise on 
osalenud Euroopa vabatahtliku teenistuse projektis Inglis-
maal.”

Liisa kohta on nominatsiooni esildises muuhulgas kirjas, et 
ta on Lihula Gümnaasiumi abiturient, kes mõtleb suurelt, 
tegutseb suurelt ja panustab suurelt: „Liisa õpib ainult väga 
headele hinnetele. Oma energia- ja ajaressurssi on ta alati 
jaganud nii oskuslikult, et lisaks suurepärastele õpitulemus-
tele on Liisa ka kogukonna noorteelu sihikindel eestvedaja. 
Alates 9. klassist kuulub ta Lihula Gümnaasiumi õpilas- 
esindusse, olles juba teist aastat vastutusrikkal juhi asetäitja 
kohal. Liisa algatas Lääneranna noortevolikogu kokkukut-
sumise ning tänaseks on temast saanud selle organisat- 
siooni juht. Liisa usub, et inimesed on targad, loovad ja nuti-
kad. See on tema koostöö moto ning üheskoos on võimalik 
nii ka suured unistused ellu viia.”

Karmeni kohta on nominatsiooni esildises muuhulgas 
kirjas, et tegemist on noore neiuga, kes on alles suurde maa-
ilma astumas ja teeb seda väga sihikindlalt ja motiveeri- 
tult: „Tema pühendumus hariduse olulisusele on silma- 
paistev ning ka tulemustest on näha, et ta näeb vaeva. Seda 
just selleks, et täita oma unistused. Tema teadmisjanu ja 
organiseerimisvõime on nakkav. Ta on suur eeskuju kõi-
kidele noortele, samuti täiskasvanutele. Lisaks saavutus-
tele koolis, on ta silmapaistev absoluutselt kõiges. Vähemalt 
esmapilgul tundub nii, sest kõik, mida ta teeb, teeb ta hästi 
ning ta teeb palju!”

Kolm Lääneranna valla noort said hea eeskuju nominatsiooni
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S otsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe 
andis 29. novembril rahvusraamatukogus toimunud 

tunnustusüritusel üle tänukirjad 22 silmapaistvale raske 
ja sügava puudega lapse tugiisikule ja lapsehoidjale. Tun-
nustuse pälvisid ka Diana Vatsfeldt ja Anastasia Kaskla 
Lääneranna vallast.

„Tänu teile, suure südamega, tublidele ja pühendunud 
lapsehoidjatele ja tugiisikutele, saavad paljud lapsed käia 
lasteaias ja koolis koos eakaaslastega ning osa võtta huvite-
gevusest. Tugiisikud annavad olulise panuse lapse aren-
gusse ja tema heaolusse. Need lapsed, kellele teie abiks 
olete, saavad tänu teile tulevikus paremini hakkama,” ütles 
Veermäe tänukirju üle andes.

Sotsiaalkindlustusameti puudega laste tugiteenuste juhi 
ja tunnustusürituse läbiviija Ebeli Berkmani sõnul hinda-
vad lapsevanemad ja tööandjad lapsehoidjate ja tugiisikute 
puhul kõige rohkem tasakaalukust, iseseisvust, põhjalik-
kust ja head suhtlemisoskust. „Neil, keda me tunnusta-
sime, on kõik need isikuomadused ja rohkemgi veel,” lisas 
Berkman. „Lapsevanemad saavad käia tööl, koolitustel või 
lihtsalt leida enda jaoks aega, teades, et tema laps on heades 
kätes. Iga tugiisik ja lapsehoidja panustab ajaliselt ja hinge-
liselt lapse arengusse ning sellega annab lapsele võimaluse 
olla tulevikus iseseisev,” lisas Berkman.

Diana Vatsfeldt töötab tugiisikuna Virtsu Koolis ning 
Anastasia Kaskla lapsehoidjana Pärnu Laste ja Noorte 
Tugikeskuses.

Diana Vatsfeldt ja Anastasia Kaskla said sotsiaalkindlus-
tusametilt tunnustuse

N ovembri viimasel päeval toimus Pärnus hotellis 
Strand ühisnädala osana Pärnumaa inspiratsiooni-  

ja tänupäev, kus tunnustati vabakonna aasta tegijaid. 
Lääneranna vallast sai tunnustuse Lihula Coop ning nomi- 
natsiooni Koonga vabatahtlik päästja Jaanus Välimäe, 
Saulepi Külaselts ja XVI Matsalu Loodusfilmide Festival.

Pärnumaa vabakonda enim toetav organisat-
sioon − Lihula Coop
Lihula Tarbijate Ühistu, tänapäevasema nimega Lihula 
Coop, on pikaajaline Lääneranna valla kultuuriürituste 
toetaja ja seda juba enne valdade ühinemist. Lihula Coopi 
kauplused asuvad lisaks Lihulale Hanila ja Koonga piirkon-
nas. Ühistu toetusega on viimased kolm aastat peetud 
Lihula kohvikutepäeva, Lihula kultuuri- ja spordipäevi, 
korraldatud eakate tegemisi ning mudilaste laulu- ja tant-
supäevi. Lisaks Lihula piirkonnale on Lihula Coop toetanud 
Lääneranna õpilasmaleva tegemisi ning valla koolide ja 
õpilaste ühisüritusi. Kogukonna hüvanguks on Lihula Tar-
bijate Ühistu korrastanud oma kinnisvara, mida ilustavad 
Lihula keskuses Tallinna maantee ääres asuvad hooned. Sel 
aastal lasi ühistu oma kontorihoonele teha seinamaalingu, 
mis leidis kajastamist maakondlikus meedias. Coop Eesti 
üks eesmärkidest on toetada elu kõikides Eesti piirkon-
dades ja seda on väga edukalt teinud ka Coop Lihula.

Pärnumaa aasta vabatahtlik: Teevi Künnap, 
Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit
Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit on päris suur ja tegut-
senud juba 25 aastat. Igal vallal on oma volinik, kes jagab 
infot ja suhtleb omakandi peredega. Teevi on teinud seda 
tööd vabatahtlikuna üle 20 aasta. Koos abikaasa Reinuga, 
kes on olnud samuti pikka aega liidu juhatuses, on nad 
algusaastatest alates kirja pannud ja talletanud liidu kroo- 
nikat. Kõik pildid on kenasti albumites järjekorras ja tekst 
juures.

Teevi on väga kohusetundlik ja abivalmis inimene, kes ei 
pea kunagi paljuks tulla oma vabal ajal kontorisse ja seal 
toimetada. Kaaslased kutsuvadki teda kontori perenaiseks, 
kes aastaid hoidis silma peal ka liidu riideabil. Teevi Künnap 
on lihtsalt imeline vabatahtlik, kelle peres kasvab viis tubli 
last.

Pärnumaa aasta vabatahtliku nominatsiooni  
sai Koonga vabatahtlik päästja Jaanus 
Välimäe
Jaanus on aktiivne Koonga Vabatahtlike Päästeseltsi 
eestvedaja, kes panustab töö kõrvalt suurema osa oma 
vabast ajast päästetehnika hooldamiseks ning selle tuuni- 
miseks-remontimiseks. Palju aega kulub ka uute tööriis-
tade ja seadmete väljavalimisele ja hankimisele. Jaanus 
on seltsi asutaja ning tulihingeline eestvedaja, temalt tuli 
mõned aastad tagasi ka idee rajada Koongasse vabataht-
lik komando. Koostöös Pärnu-Jaagupi riikliku komando 
päästjatega on Koonga komandole hing sisse puhutud ning 
tänaseks on auto igal võimalikul hetkel ka valves − ootamas 
väljakutset päästeoperatsioonile. Lisaks on Jaanus korral-
danud mitu aastat Koonga jaanituld ning läbi viinud eri-
nevaid heakorratalguid nii Mihkli kalmistul kui ka mujal 
Koonga piirkonnas. Koonga rahval on väga vedanud, et neil 
on Jaanus Välimäe.

Pärnumaa aasta vabaühenduse nominatsioni 
sai Saulepi Külaselts
Saulepi Külaselts on oma tegevustesse haaranud Õhu, Rädi, 
Matsi, Saare, Maade, Vaiste, Raespa ja Saulepi kogukonna 
Lääneranna vallas. Külaselts on võtnud oma hoole alla 
Saulepi Seltsimaja ning kõrvalasetseva Kulli kiigeplatsi. 
Seltsimajas toimuvad mitmekülgsed kogukonnaüritused, 
sealhulgas mälumäng ning erinevad treeningud. Külaseltsi 
eestvedajad on tublid ja edukad projektide kirjutamisel, 
saades toetusi nii LEADERi kui ka Kohaliku Omaalgatuse 

Pärnumaa vabakonda enim toetav organisatsioon on  
Lihula Coop
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programmidest − kõik selleks, et renoveerida seltsimaja, 
korraldada suviseid üritusi ja täiendada Kulli kiigeplatsi. 
Saulepi Külaselts on oma senise tegevusega tõestanud, et 
ollakse kohalikule omavalitsusele heaks ja aktiivseks part-
neriks, kaasates külaelanikke kogukonnaelu mitmekesista-
misel.

Pärnumaa vabakonna aasta silmapaistvaima 
teo nominatsiooni sai XVI Matsalu Loodus-
filmide Festival
Tänavu 19.−23. septembrini 2018 toimunud 16. rahvus-
vahelise Matsalu Loodusfilmide Festival laienes Pärnu-
maale. MAFF on kasvanud viis päeva kestvaks rahvusva-
heliseks ürituseks ning on vaieldamatult üks lahutamatu 

osa Eesti kinokultuuri- ja festivaliskeenest. Haldusreformi 
tulemusena toimub filmifestival nüüd Pärnu maakonnas 
ning lisaks Lääneranna vallale linastusid filmid Pärnus. 
MAFF propageerib looduslähedast ja säästvat elulaadi ning 
põlisrahvaste sügavalt loodusega seotud traditsioonide 
austamist. 2018. aastal toimunud 16. filmifestivali melule 
andis kindlasti oma osa Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks 
valminud dokumentaalfilmi „Tuulte tahutud maa” esili-
nastus. Tänaseks on MAFFist saanud Pärnu maakonda 
tutvustav suurüritus, mis lisaks filmitegijatele on kogunud 
populaarsust ka fotograafide ja ehtekunstnike seas, kelle 
näitused ja töötoa on avatud kogu festivali vältel. 

 

SPORT

Aron Annerviek tituleeriti Pärnumaa moto- 
krossi meistriks
24. novembril toimus Pärnus ööklubis Sugar Pärnu Moto-
club MTÜ hooaja lõpupidu, kus tunnustati käesoleva 
hooaja paremaid.

Lääneranna valla noormees, 13-aastane Aron Annerviek, 
kelle jaoks oli tegu  esimese hooajaga motokrossis, pärjati 
Pärnumaa Motoclub 2018. hooajal 85cc klassis kolmapäe-
vakrossi kokkuvõttes II ning jääraja sõitudes III kohaga.

Kestvuskrossides saavutas Aron aasta kokkuvõttes I koha, 
mistõttu pärjati teda ka Pärnumaa meistritiitliga.

Eerik Pank ja Raimo Lillemets on parimad rah-
varalli Eesti karikavõistluste J16 klassis
1. detsembril toimus Saku Suurhallis pidulik gala „Eesti 
Autospordi Tähed 2018”. Ligi 1000 inimese osalusel auta-
sustati ja tunnustati kõigi autospordi distsipliinide täna-
vuse aasta Eesti meistri- ja karikavõistluste esikolmikuid, 
tänati toetajaid ja õnnitleti juubilare. Lisaks medalivõit-
jatele kuulutati välja ka 2018. aasta parimad autosport-
lased.

Lääneranna valla noormees Eerik Pank sai rahvaralli Eesti 
karikavõistlustel J16 klassis koos kaardilugeja Raimo Lille-
metsaga esikoha. Galal anti neile üle esikoha karikad.

Eelmisel hooajal III koha saanud, kuid tänavu võitjaks 
tulnud Eerik vastas küsimusele, kuidas ta käesoleva hoo- 
ajaga rahule jäi, järgmiselt: „Käesoleva hooajaga oleme 
väga rahul, sest konkurentidega võrreldes on meil kõige 
nõrgem auto!” Honda Civic, millega Eerik ja Raimo Lille-
mets võistlevad, on vastaste autodest 30 kW võrra nõrgema 
mootoriga: „Žiguli mootori jagu. Konkurentidel on 110 kW 
meil 81 kW, neil plokid sees, mis veab mõlemat rattapaari 
kaasa, ja lühike kast, meil täitsa tavaline,” lisas Eerik.

Virgo Vallik on möödunud hooaja U17 Eliitlii-
ga II liiga kõige resultatiivsem mängija
9. detsembril tõmmati pidulikult joon alla 2018. aasta jal-
gpallihooajale – Estonia kontserdisaalis toimunud galal 
ulatati autasud kõikide liigade ja alagruppide parimatele 
mängijatele, võistkondadele ja treeneritele. Esimest korda 
ajaloos toimus pidulik hooaja lõpetamine nii noortele kui 
ka täiskasvanutele ühel päeval. 

Sporditunnustused
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Spordiuudised

Kergejõustik
29. novembril toimus Pärnu Kergejõustikuhallis Pärnumaa 
TV 10 olümpiastardi 2018/2019. hooaja esimene etapp, 
millest võttis edukalt osa ka üheksa Lihula Gümnaasiumi 
ja Virtsu Kooli õpilast, kes püstitasid kokku 13 isiklikku 
rekordit, võitsid kaks medalit ja saavutasid seitse kohta 
esikümnes. Keiro Ristikivi võitis nooremate poiste seas 
60 m sprindis ja kõrgushüppes hõbemedali. Lisaks Keirole 
osalesid võistlustel Paul Lomp, Raikko Kanter, Helena Klim-
puš, Liset Kurnim, Kertu Kesküla, Keitlyn Suur, Maryan 
Mikiveer ja Kerlin Rüütel.

Korvpall
8. detsembril toimus Kõmsi Rahvamajas X Massu Sõprade 
korvpalliturniir, millest võttis osa seitse võistkonda: Vatla, 
Virtsu, Lihula Gümnaasium, Lihula, Massu Sõbrad, BC 
Lasso ja Massu. Esikoha saavutas võistkond Massu Sõbrad, 
kus mängisid Andrus Salusoo, Mirjo Koit, Siim Kohari, Ants 
Nõmper, Peep Orlovski, Margo Liivand. Teiseks tuli Lihula 
ning kolmandaks BC Lasso võistkond. Turniiril toimus ka 
viskevõistlus, kus esikoha võttis Lihula võistkonnast Tõnis 
Pelapson, kes suutis koguda 28 punkti.

Maadlus
24. novembril toimusid Martna kaarhallis Läänemaa laht-
ised meistrivõistlused kreeka-rooma ja naistemaadluses, 
millest võtsid osa ka Lääneranna valla noored maadle-
jad, kes võitsid kokku 14 medalit. 2004. aastal sündinud 
ja noortemate seas –30 kg kaalus võistelnud noorte seas 
saavutati järgmised tulemused: Ats Kaasik – I koht, Charli 
Takk – III koht, Lauri Laev – 5. koht, Karl-Markus Kärp – 8. 
koht; –35 kg kaalus Kristjan Kolõtsev – III koht; –40 kg Sten 
Martin Viidema – III koht, Rainer Vahar – III koht; –50 kg 
Stefan-Lauri Mölder – I koht, Gregor Hendrik Mölder – III 
koht, Andro Niitvähi – III koht; +60 kg Alvar Nikkel – III 
koht. 2003. aasta sündinud ja vanemate seas +90 kg kaalus 
võistelnud noorte seas saavutas Eerik Pank esikoha. Naiste-
maadluse tulemused olid järgnevad: –30 kg Mia-Jessica 
Mölder – I koht, Merlin Mets – III koht; –50 kg Liselle Soonik 
– III koht; +50 kg Kristyn Pihelgas – I koht

15. detsembril toimusid Paikusel Pärnumaa meistrivõist-
lused kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluses, millest võttis 
osa üheksa RJK Leola noormaadlejad, kes saavutasid kuus 
medalit, millest pooled olid kuldsed. Pärnumaa meistrid 
on Eerik Pank kreeka-rooma, Stefan-Lauri Mölder vaba- ja 

Mia-Jessica Mölder naistemaadluses. Kreeka-rooma maad-
luses 2008. aastal sündinute ja nooremate seas võistelnud 
Mia-Jessica Mölder (–25 kg) saavutas III, Charli Takk (–34 kg) 
4., Lauri Laev (–34 kg) 7., Sten-Martin Viidemaa (–38 kg) 7. ja 
Gregor-Hendrik Mölder (–48 kg) 4. koha. 2005. aastal sündi- 
nute ja nooremate seas võistelnud Mairo Roosmaa (–81 kg) 
saavutas II koha. 2003. aastal sündinute ja nooremate seas 
võistelnud Martin Mägist (–63 kg) saavutas 4., Stefan-Lauri 
Mölder (–63 kg) 5. ja Eerik Pank (–111 kg) I koha. Vabamaad-
luses 2008. aastal sündinute ja nooremate seas võistelnud 
Mia-Jessica Mölder (–24 kg) saavutas III ja Charli Takk 
(–40 kg) 4. koha. 2003. aastal sündinute ja nooremate seas 
võistelnud Stefan-Lauri Mölder (–50 kg) saavutas I koha. 
Naistemaadluses –27 kg kehakaalus võistelnud Mia-Jessica 
Mölder saavutas esikoha.

Saalijalgpall
21. novembril selgitati Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi spor-
dihoones Pärnumaa parimad saalijalgpallurid 8.–9. klasside 
arvestuses. Kokku osalesid võistlustel kaheksa maakonna-
kooli meeskonnad. Võitjaks tuli seekord Lihula Gümnaa-
siumi meeskond, kus mängisid Virgo Vallik, Randy Põld, 
Siim Urb, Kardo Roosma, Markus Sõber, Herman Reinmaa, 
Robico Villers ja Mihkel Sibul. Treener Jaanus Getreu.

8. detsembril toimus Lihula Gümnaasiumi Spordisaalis 
noorte jalgpallurite saaliturniiril TALI CUP, kus kahes 
vanuseastmes osales rekordiliselt 16 võistkonda. Kokku 
160 last. Vanemate poiste turniiril (2006–2007 sündinud) 
võitis esikoha Lõuna-Läänemaa JK, kus mängisid Ken-Ind- 
rek Klimpuš, Paul Lomp, Geron Noor, Timmo Kaasik, Keiro 
Ristikivi, Jass-Jasper Jõgi, Kevin Leemets, Kert-Kristjan 
Peet, Raikko Kanter, Kenneth Lomp. Turniiri resultatiiv-
seim mängija oli Paul Lomp kaheksa väravaga. Nooremate 
poiste (2008–2010) turniiri võidukarikas rändas Kohilasse. 
Lõuna-Läänemaa JK poisid, kellest paljud olid kaks aastat 
nooremad, tegid samuti vapra turniiri, tulles kuuendaks. 
Võistkonnas mängisid: Sten-Andre Kukispuu, Karl Rein-
maa, Eenok Arpiainen, Raiko Tšorni, Kevin-Mart Põldman, 
Charli Takk, Taavi Tiidussalu, Lisandra Neeme, Meriel 
Vahula, Ats Kaasik. 

Võrkpall
16. novembril toimus Virtsu Kooli võimlas Pärnumaa võrk-
palli meistrivõistluste III voor, kus Lääneranna meeskonna 
vastaseks oli VK Tervis. Kodumäng kaotati seisuga 0:3.

16. november – 15. detsember

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi kasvandik, Lihula Güm-
naasiumi 9. klassi noormees Virgo Vallik astus samuti Esto-
nia lavale – noormees oli möödunud hooaja U17 Eliitliiga II 
liiga kõige resultatiivsem mängija. Klubijalgpallis Pärnu JK 
Vaprus koosseisus väga hea hooaja teinud ründemängija 
lõi kokku 22 väravat. Pidulikul autasustamisel andsid Virgo 
Vallikule auhinna üle Tallinna FC Flora jalgpallur Markus 
Poom ja Tallinna JK Kalev jalgpallur Kevin Rääbis.

Virgo Vallik mängis lõppenud hooajal Pärnu JK Vaprus 
rivistuses U17 Eliitliigas kaasa kõigis 20 kohtumises. Ta tegi 
seda avavilest lõpuvileni, kogudes 1600 mänguminutit! 

Lisaks individuaalsele tunnustusele võitis Pärnu JK Vaprus 
ka U17 Eliitliiga II liigas kuldmedalid, mille lisaks Virgole 
sai kaela teine Lõuna-Läänemaa JK kasvandik, samuti 
Lihula Gümnaasiumis põhikooli lõpetav Randy Põld.

Aron Annerviek pärjati talvises kestvuskrossis 
85cc klassis Eesti meistri tiitliga
9. detsembril Tallink SPA & Conference Hotellis toimunud 
Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni pidulikul hooaja 
lõpupeol autasustati lõppenud aasta parimaid sportlaseid 
ja klubisid ning avaldati tänu Eesti motospordi toetajatele. 

Aasta sportlasteks valiti tänavu meestest Kevin Saar ja 
naistest Kadri Ehamäe, kuid tunnustusi tuli ka Lääneranna 
valda. Nimelt pärjati Aron Annerviek talvise kestvuskrossi 
85cc klassis Eesti meistri tiitliga.



17L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  1 2  /  D E T S E M B E R  2 0 1 8

23. novembril toimus Virtsu Kooli võimlas Pärnumaa võrk-
palli meistrivõistluste IV voor, kus Lääneranna meeskonna 
vastaseks oli VK Tõusev. Mäng lõppes seisuga 1:3 vastaste 
kasuks.

27. novembril toimus Sauga valla Spordiklubis Pärnu-
maa võrkpalli meistrivõistluste V voor, kus Lääneranna 
meeskonna vastaseks oli Saug A. Võõrsil peetud mäng kao-
tati seisuga 0:3.

7. detsembril toimus Virtsu Kooli võimlas Pärnumaa võrk-
palli meistrivõistluste VI voor, kus Lääneranna meeskonna 
vastaseks oli VK Tahkuranna/Häädemeeste. Kodus peetud 
mäng võideti seisuga 3:1.

12. detsembril toimus Are Huvikeskuses Pärnumaa võrk-
palli meistrivõistluste VII voor, kus Lääneranna meeskonna 
vastaseks ARE SK. Võõrsil peetud mäng võideti seisuga 3:0.

KULTUUR

Jaanuar 

3.01 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas komöödia „Lõbus 
perekond”. Pilet 3 €

6.01 kell 11.00 EELK Lihula Eliisabeti kirikus kolme-
kuningapäeva armulauaga jumalateenistus

6.01 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
kolmekuningapäeva jumalateenistus

6.01 kell 19.00 Lihula kultuurimajas uusaastakontsert. 
Esinevad Birgit Sarrap ja Mihkel Mattisen. Pilet 6 €. 
Avatud Pätsu kohvik

8.01 kell 13.00–14.30 Koonga raamatukogus Rein 
Veidemanni 2018. aastal ilmunud romaani „Piimaring” 
esitlus

9.01 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas komöödia „Lõbus 
perekond”. Pilet 3 €

10.01 kell 15.00–16.30 Lihula raamatukogus Rein 
Veidemanni 2018. aastal ilmunud romaani „Piimaring” 
esitlus

27.01 kell 12.00 Lihula mõisas Ajalooklubi. Ettekan-
dega „Läänemaa muinasaja mõistatused” esineb Mati 
Mandel 

Veebruar

6.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Rakvere Teatri 
eksimuste komöödia „Hullemast hullem”. Lavastus toob 
vaatajani kõik peened nüansid, millest sõltub teatriime 
võimalikkus, kui kõik ei lähe nii, nagu plaanitud. Pilet 
13/15 €.

16.02 kell 18.00 Kõmsi Rahvamajas Eesti Vabariigi aas-
tapäeva tähistamine piduliku kontserdi ja peoõhtuga

17.02 kell 18.00 Lihula Kultuurimajas kontserttuur 
„Unes või ilmsi”. Esinevad Kalle Sepp ja Mikk Tamme-
põld. Ühiselt loovad ja esitavad mehed muusikat ans-
amblites Locomotiiv ja The Purple Gang. Pilet 10/12 €

22.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Eesti Vabariigi 
aastapäeva kontsert

Lääneranna valla kultuurikava

Kultuurikavas võib toimuda muudatusi. Täpsem info: ajaleht.laaneranna.ee/kultuurikava
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Saame tuttavaks:

V iimastel aastatel oleme tänu riigi kaasabile suutnud 
aina rohkem pakkuda tugiisiku teenust lastele, kes 

seda vajavad. Aastatel 2015–2020 pakub sotsiaalkindlus-
tusamet raske ja sügava puudega lastele tugiteenuseid, 
nagu näiteks lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenust. 
Teenused on suunatud 0–17-aastastele (k.a), kelle teenu-
sevajaduse on eelnevalt hinnanud kohaliku omavalit-
suse lastekaitse spetsialist. Teenust rahastatakse Euroopa 
Sotsiaalfondi projektist „Puudega laste tugiteenuste 
arendamine ja pakkumine”. Lääneranna vald on leidnud 
vahendid, et pakkuda vajaduse korral tugiisiku teenust 
ka kerge puudega lastele. Aastate jooksul on tänu tugi-
isikutele saanud ja saamas abi viisteist Lääneranna valla 
last. Tugiisik on sõna, mida kuuleb üha rohkem inimesi, 
ent mis peitub selle sõna taga?

Tugiisik on lühidalt öeldes inimene, kes tagab lapse hool-
damise ning vajaduse korral ka turvalise ja toetava kasvu- 
keskkonna. Ta jõustab ja juhendab last kohustuste täitmi-
sel ning toimetulekul raskete olukordadega igapäevases  
elukeskkonnas. Tugiisiku tööülesanded võivad sõltuvalt 
lapse ja pere vajadusest väga palju erineda (abi õppimisel, 

emotsioonidega toime tulemisel, sotsiaalsete oskuste aren-
damisel). Töökohaks võib olla lapse kodu, kool, lasteaed 
jne. On väga oluline, et tugiisikul tekiks usalduslik suhe 
nii lapse kui ka tema perega ning hea koostöö kolleegidega 
koolist ja lasteaiast.

Meie tugiisikute pere on üle valla ajaga kasvanud ning muu-
tunud vastavalt laste ja perede vajadustele. Saame nende 
inimestega lähemalt tuttavaks ning siinkohal on tublisid 
spetsialiste aidanud iseloomustada ka nende kolleegid, kes 
tugiisikute tööga otseselt kokku puutuvad.

Üks esimestest tugiisikutest, kes teeb seda tööd varsti 
neljandat aastat, on Diana Vatsfeldt. Kui iseloomustada 
Dianat ühe sõnaga, siis on selleks „asendamatu”. Ükskõik, 
kas räägime tema igapäevasest tööst erivajadustega õpilase 
tugiisikuna, kooli arendustegevustes osalemisest, meeskon-
natööst kolleegidele toeks olles – Dianale võib alati loota. 
Enamgi veel, tema värske ja kaine pilk aitab arutelusid 
fookuses hoida ja eesmärgi poole liikuda ning vältida kõr-
valekaldumist. Ta on nõudlik – eelkõige iseenda suhtes. 
Ja just sellise nõudlikkusega saab ta olla võrratu tugiisik, 

Tublid kaitseinglid me laste selja taga – meie tugiisikute pere
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Ireen Kangro 
Lääneranna valla sotsiaaltöö peaspetsialist

PERSOONID

J aanuari teisel nädalal esitletakse Koonga ja Lihula 
raamatukogus Rein Veidemanni 2018. aastal ilmunud 

romaani „Piimaring”.

„Piimaringis” näeme 18-aastast, kommunismiusku Andreas 
Wiiki 1965. aasta suvel „ellu astumas”. Pärast ebaõn-
nestunud katset pääseda õppima Tartu ülikooli, ootab 
noorukit ees sõjaväeteenistus Nõukogude armees. Enne 
seda sõidab Andreas autojuhina mõned nädalad Pärnu 
ümbruses piimaringi, avastades end olukorras, kus teda 
sunnitakse lunastama oletatava isa pattusid. „Elluastumist” 
kroonib hoopis kokkupõrge mineviku varjudega. Piimarin-
gil kohatavatest inimestest saavad killud Andrease enese-
peegeldusest. Pool sajandit hiljem vana mehena piima- 
ringile naastes tõdeb Andreas, kuidas mõni unistus on 
määratudki jääma üksnes unistuseks. Elu liivakellas niriseb 
aeg vaid allapoole.

„Piimaring” on kolmas ja viimane raamat Rein Veide-
manni autobiograafiliste sugemetega romaanitriloogiast 
„Wiik” (varem ilmunud „Lastekodu”, 2003 ja „Tund enne 
igavikku”, 2012). Triloogia esimese raamatu tegevus leidis 
aset Pärnus, teine Tartus, kolmanda ning ühtlasi ka viimase 
raamatu tegevus toimub autori sõidetud piimaringist 1965. 
aasta suvel marsruudil Pärnu–Koonga–Vahenurme–Pär-
nu-Jaagupi. Üksjagu fakte, kohanimed on kõik Koonga 
ümbrusest, Junnumaalt. Romaanis on kasutatud ka 
omaaegses Koonga meiereis töötanud inimeste mälestusi.

Raamatuid esitletakse:

 ◦ 8. jaanuaril kell 13.00–14.30 Koonga raamatukogus

 ◦ 10. jaanuaril kell 15.00–16.30 Lihula raamatukogus

Raamatu esitlusel müüb kirjanik ka EKSA kirjastuse soodus- 
hinnaga raamatuid (10–15 eurot)

Lääneranna raamatukogudes esitletakse Rein Veidemanni 
romaani „Piimaring”
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Hilissügisel lahkunud
(16.11–15.12)

Mihkel Eelsalu                23. XII 1920 – 16. XI 2018

Arnold Mändla               14. VIII 1926 – 18. XI 2018

Ants Välimäe  24. III 1944 – 20. XI 2018

Olev Michels      25. I 1962 – 25. XI 2018

Alise Veerme     16. II 1925 – 28. XI 2018

Vello Keevallik                22. IX 1936 – 04. XII 2018

Eeri Kibur             05. VIII 1952 – 04. XII 2018

Aivar Zaitsev     15. I 1959 – 11. XII 2018

Avaldame kaastunnet lähedastele

Õnnitleme vastsündinuid ja  
nende vanemaid!

Ramon Tkatš – 17. X 2018

Iti Peegel – 03. XI 2018

Aaron Kleinod – 14. XI 2018

Mari-Lisel Müür – 25. XI 2018

Lääneranna valla elanikkonna statistika 
(15. detsembri seisuga)

Elanike arv registris 5419

 ◦ 2795 mehed

 ◦ 2624 naised

Sündide arv 42
Surmade arv 103

Registrisse kantud elanikke 169
Registrist välja kantud elanikke 182

Lääneranna Teataja toimetus 
Lääneranna Vallavalitsus,  
Jaama 1, Lihula 90302

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

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

TOIMETUS

Kui teile on silma jäänud mõni sündmus, mida võiks kajastada, või inimene, 
kelle tegemistest kirjutada, andke sellest palun teada ajaleht@laaneranna.ee 

Jaga ja leia infot ka meie valla 
FB–leheküljel / laanerannavald

Leia meid Instagramis @laaneranna

suunates ja aidates abivajavaid lapsi enesearendamise ja 
küpseks saamise teel. Dianal on väga hea huumorimeel, 
mis aitab alati raskeid olukordi positiivselt lahendada. Meil 
on väga hea meel, et Diana Vatsfeldt pälvis sel aastal Sot-
siaalkindlustusameti tunnustuse kui ameti peadirektor 
Egon Veermäe andis 29. novembril rahvusraamatukogus 
toimunud tunnustusüritusel Dianale üle tänukirja kui 
silmapaistvale raske ja sügava puudega lapse tugiisikule. 
Kokku tunnustati üritusel 22 tugiisikut ja lapsehoidjat üle 
vabariigi. Me oleme kooli ja valla perega Diana üle tõeliselt 
uhked ja rõõmsad, et meie tublisid inimesi märgatakse ka 
riigi tasandil.

Kolmandat aastat ja suisa kahe lapsega teeb tugiisikutööd 
Agne Alpius. Agne on alati rahulik ja heatahtlik, oma töös 
loov ja toetav. Pigem seab eesmärgiks järjepideva ja lapsele 
jõukohase protsessi, tulemus ja edusammud lapse aren-
gus tulevad siis nagunii. Agne ei pelga uusi väljakutseid, 
ta on valmis arenema ja proovima uut. Teeb hea meelega 
koostööd teiste tugimeeskonna liikmetega, kuulab ja õpib, 
katsetab ja analüüsib. Oskab hoida häid suhteid kollee-
gidega ja oma malbel moel juhtida tähelepanu kitsaskohta-
dele.

Vahel isegi kolme noorega tegeleb ja suunab neid me 
aktiivne Teevi Künnap. Teevi on alati olemas, abivalmis ja 
rõõmsameelne. Ta on hea suhtleja ning sõbralik tugiisik, 
kes vaikselt, kuid kindlalt aitab noorte energiat ohjeldada 
ning kõigile turvalise ja sõbraliku kooli luua.

Kaugemal, Haapsalu linnas on meie laste jaoks olemas Mare 
Saar ja Tiiu Palm, tasakaaluka ja sõbraliku olekuga aitavad 
nad lapsi koolitöös.

Meie tugiisikutepere kõige värskem liige, Merike Mäesepp, 
teeb oma tööd samuti südamega. Ta jätab lapsele piisavalt 
ruumi ning on toeks siis, kui seda on vaja. Ta on vastutulelik 
ning armas inimene ja kiire reageerija.

Varasemalt on meie lapsi toetanud Hellen Kõlvart, Aivi 
Metsis, Mare Alpius, Anastassia Kaskla ja Helmi Kivi, kelle 
ühisteks iseloomujoonteks on kannatlikkus, sõbralikkus, 
iseseisvus ning paindlikkus, tulles vastu pere soovidele.

Kõikide tugiisikute kohta võin väita, et need on inimesed, 
kes oskavad kuulata, märgata, olla olemas ning on väga 
heade suhtlemisoskustega.

Mul ei jää üle muud kui nõustuda Egon Veermäe tugiisi-
kute tunnustamisüritusel öeldud sõnadega: „Tänu teile, 
suure südamega, tublidele ja pühendunud lapsehoidjatele 
ja tugiisikutele, saavad paljud lapsed käia lasteaias ja koolis 
koos eakaaslastega ning osa võtta huvitegevusest. Tugi-
isikud annavad olulise panuse lapse arengusse ja tema 
heaolusse. Need lapsed, kellele teie abiks olete, saavad tänu 
teile tulevikus paremini hakkama.” Mina isiklikult leian, et 
need inimesed on imelised kaitsehaldjad meie laste selja 
taga ning mul on hea meel, et nad on meie vallas olemas 
ja teevad oma tööd pühendunult ja professionaalselt. Suur 
aitäh teile, me kaitseinglid!
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OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.  
Tel 504 5215, 514 5215 või info@est-land.ee

REAKUULUTUSED

glasaken.ee

Pärnu: Suur-Jõe 60
Avatud: E-R 9-17
parnu@glasaken.ee
tel: 445 5056
mob: 58 35 0555

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

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

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

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.

 
Tel 472 4640

REKLAAMI TELLIMINE JA KAASTÖÖDE 
ESITAMINE 

ajaleht@laaneranna.ee

 U Lahtine toores ja  
kuiv küttepuu

 U Küttepuu 30 cm 
40 l võrkkotis

 U Tootmisjäägid  
5...25 cm võrkkotis 40 l

 U Hakatuspinnud  
60 l võrkkotis

 U Halumasina teenus

KÜTTEPUUDE MÜÜK

14. veebruar alates 10.00

KOONGA

PEREARSTIKESKUSES

Etteregistreerimine 

telefonil 446 2530

20. veebruar alates 10.00

KULLAMAAL

GOLDENBECKI MAJAS

Etteregistreerimine 

telefonil 5323 2454

13. veebruar alates 10.00

LÕPE KLUBIS

 Etteregistreerimine 

telefonil 5660 0540

25. veebruar alates 10.00

KÕMSI

TEENINDUSKESKUSES

Etteregistreerimine

 telefonil 5323 2454

-�Pohja/a Tehno avatud: E-R 9-18. L 9-15

Pohjala tehnoiilevaatus Lihulas tel 472 0875 

Mootorsõidukite tehniline ülevaatus
(sõidu- ja veoautod, bussid, haagised, mootorrattad, traktorid)

Sõidukite ostueelne ülevaatus
Penijoe tee 3, Lihula, Lääneranna vald I info@pohjalatehno.ee I www.pohjalatehno.ee


