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Saame tuttavaks: 
Lääneranna Vallavalitsuse 
struktuur ja töötajad

Tutvustame Lääneranna Valla- 
valitsuse struktuuri, töötajaid, nende 
tööülesandeid ja anname infot koda- 
nike vastuvõtuaegadest.
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Turvaline koolitee algab kor-
ralikust ettevalmistusest
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Lääneranna Vallavolikogu kinnitas 
valla vapi

A ugustis toimunud Lääneranna Valla-
volikogu istungil otsustati kinnitada 

Lääneranna valla uus vapp, millel on sinisel 
kilbil kujutatud hõbedane lendlev kotkas ja 
hõbedane lainelõikes jalus. Idee autor ja teostaja 
on loovbüroo Sviiter asutaja ja disainer Erkki 
Pung.

Vapi sinine värvus viitab valla mereäärsele 
asukohale ja elanike merega seotud tegevusala- 
dele. Sinine värv tähistab vallale iseloomulikke 
soid, rabasid ja merd. Sinine kui vee ja puhta 
õhu sümbol märgib samuti valla elanike tulevi-
kupüüdlusi ning tähistab puhast loodust ja mit-
meid looduskaitse- ja hoiualasid.

Valge sümboliseerib valgust, puhtust, nooruse 
sihikindlust ja tulevikulootust. 

LÄÄNERANNA
T E A T A J A

Lääneranna valla ajaleht / Nr 8 / August 2018

M eil on siiralt hea meel, et lugejad on Lääne- 
ranna valla uue paberlehe igati positiivselt vastu 

võtnud. Oleme selle poole aasta jooksul saanud palju kii-
dusõnu ning asjalikke tähelepanekuid, mis kõik aitavaid 
Lääneranna Teatajal ajapikku aina paremaks ja paremaks 
muutuda.

Sooviksime tänada kõiki neid, kes võtsid nõuks vastata 
meie palvele, mis ilmus mullu detsembris. Tänu Teie kaas-
töödele, infokillukeste ja pildimaterjali edastamisele, oleme 
käesoleva aasta algusest avaldanud nii veebi- kui ka paber-
lehes kokku üle 300 artikli! Ükski teine Eesti Vabariigi 
meediakanal ei ole sama perioodi jooksul avaldanud nii 
palju artikleid meie vallas toimunu kohta!

Siiski on meieni jõudnud mõned märkused selle kohta, et 
oleme ühe või teise vallaga seotud inimese või pikalt tegut-
senud ühingu saavutused kajastamata jätnud. Tuleb tun-
nistada, et taoliste märkuste saamine, isegi kui need pole 
põhjendatud, on küllalt ebameeldiv, samas on see justkui 
tunnustus, sest järelikult lehte loetakse ning töö, mida 
meie kaasautorite abiga teeme, läheb inimestele korda.

Koostöös saavutame rohkem
Siinkohal sooviksime taas toonitada, kuivõrd oluline on 
see, et ka Teie, kallid treenerid, õpetajad, huviringide 
juhendajad, lapsevanemad, vanaemad-vanaisad, õed- 
vennad, aktiivsed kogukonnaliikmed ning lihtsalt armsad 
lugejad, edastaksite ajalehe toimetusele info meie vallas 
toimuva kohta, sest kui Te seda ei tee, ei pruugi me kõiki 
infokillukesi ise leida ega märgata.

Sestap, 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 üleskut-
set, ütleme, et iga okas loeb – see tähendab, et Lääneranna 
Teataja toimetusele läheb korda iga meie valla elaniku, 
ettevõtte või seltsingu saavutus, olgu see kuitahes suur või 
väike. Isegi siis, kui me päris igat infokildu avaldada ei jõua.

Teeme koos, teeme paremini –  
kõik mõtted on teretulnud!

Meie suure meeskonna nimel, 
Kristina Kukk
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23. augustil 2018 toimus Lääneranna Vallavolikogu 
üheteistkümnes istung. Päevakorras oli 20 punkti. Vastu 
võeti 1 määrus ning 18 otsust.

 » Kinnitati maaelukomisjoni liikmeteks Tauno Tähe ja 
Vallo Kappak.

 » Sümboolikast kinnitati Lääneranna valla vapp ning lipu 
kavand otsustati saata korrigeerimisele.

 » Algatati Lihula Piiri ja Veski tänava piirkonna detail-
planeering, millega kavandatakse planeeringuala jagada 
tootmis- ja/või ärimaa ning elamumaa sihtotstarbega 
kruntideks. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta 
Lihula linna Piiri tn äärses osas Lihula valla üldplanee-
ringut, muutes elamumaa reservmaa maakasutuse siht- 
otstarve tootmisettevõtete ja ladude reservmaaks.

 » Otsustati omandada riigile kuuluv Piiri tn 6 kinnisasi ja 
Piiri tn 8 kinnisasi, et täita detailplaneeringust tulene-
vaid eesmärke.

 » Muudeti Lihula Vallavolikogu 11.12.2002 otsust nr 67 
“Vaba maa erastamise taotlejate nimekirja kinnitamine” 
ja Lihula Vallavolikogu 18.07.2000 otsust nr 23 “Vaba 
maa erastamise taotlejate nimekirja kinnitamine”. 

 » Otsustati kinnisasja avalikes huvides omandamine Susi-
otsa kinnistul ja Sillaotsa kinnistul, et tagada Mälikülas 
asuva Puhkeküla tee avalik kasutamine, hooldamine 
ning vajalike tee ehitustööde tegemine.

 » Otsustati Lihula linnas Oja tn 8, kus asub AS Matsalu 
Veevärgile kuuluv jäätmekogumispunkt, kinnisasja osa 
avalikes huvides omandamine, et laiendada ja korral-
dada paremini kogumispunkti tegevust.

 » Suunati Lääneranna valla arengukava 2018–2028 
eelnõu avalikule väljapanekule 24. augustist kuni  
6. septembrini 2018 tutvumiseks ja muudatusettepane-

kute tegemiseks. Vallavalitsusele anti ülesandeks kor-
raldada arengukava avalik arutelu 7. septembril kell 
17.00 Lihula kultuurimajas.

 » Suunati Lääneranna valla eelarvestrateegia 2019–2022 
eelnõu avalikule väljapanekule 24. augustist kuni  
6. septembrini 2018 tutvumiseks ja muudatusettepane-
kute tegemiseks.

 » Kehtestati Pagasi küla Uue-Sepa kinnistu detailplanee- 
ring. Planeeringu eesmärk on kinnistul asuva 2288 m2 

ehitise aluse pinnaga kaksik-silohoidla ümberehita-
mine heinaküüniks.

 » Otsustati tunnistada kehtetuks Varbla Vallavolikogu 
27. juuni 2012. a otsus nr 25 "Teemaplaneeringu algata- 
mine“ 

 » Otsustati tunnistada kehtetuks Varbla Vallavolikogu 
17.03.2010 otsus nr 6 “Varbla valla üldplaneeringu alga-
tamine” ja Varbla Vallavolikogu 23.05.2012 otsus nr 14 
“Üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine”.

 » Algatati Lääneranna valla üldplaneeringu koostamine 
ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 17. mai 2018 otsust 
nr 59 “Teiste omavalitsuste üldhariduskoolide tegevus- 
kulude katmises osalemine”.

 » Täiendati Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määrust 
nr 7 “Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeeri-
mine” lisades juurde kohanimeseaduse.

 » Suunati lähetusse volikogu esimees 29.08.2018–
30.08.2018 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu korralda- 
tavale XXIV augustiseminarile Häädemeeste vallas.

 » Vallavanem Mikk Pikkmets andis ülevaate Lääneranna 
valla külakeskuste tänavavalgustusest ning tutvustas 
edaspidiseid plaane seoses tänavavalgustusega.

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu 
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

VALITSUS

2018. aasta juunis ja juulis toimus kaheksa Lääneranna 
Vallavalitsuse istungit.

 » Kinnitati Lääneranna raamatukogutöötajate koosseis 
ja korraldati avalik konkurss direktori ametikoha täit-
miseks. 

 » Lubati korraldada avalikud üritused jaaniku peaproov 
Särtsu õuel, Eesti jahimeeste kokkutulek, Vanamõisa 
jaanituli, kontsert “Eesti Pidu Omas Mullis”, “Näda-

lalõpp Varblas”, Lihula kohvikutepäev, “Mihkli laat 30”, 
Kodutütarde ja noorkotkaste muinaslaager, Läänemaa 
rahvasprint 2018, Tuudi Külaseltsi kohvikuõhtu teatri 
ja simmaniga, “Roheaia kontsert” Tallinna mnt 64 asuval 
kinnistul. 

 » Väljastati ehituslube, kasutuslube, määrati projekteeri-
mistingimusi ja kooskõlastati puurkaevude ning -aukude 
asukohti. 

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Ade Pääbo 
Lääneranna vallasekretäri abi

Eesti põlislooduse sümbol, kotkas, tähistab Lääneranna 
valla looduskooslust ning viitab osaliselt siin asuvale lin-
nuriigile – Matsalu rahvuspargile. Lääneranna vallas on 
arvukalt kotkaste pesitsuskohti ning sellest tulenevalt ka 
looduskaitsealasid, sh hiljuti moodustatud Varbla loodus-
kaitseala. 

Kotkas kui lindude kuningas sümboliseerib tarkust, jõudu 
ja visiooni. Lendlev kotkas kannab maalt taevasse edasi 
sõnumit uuenenud elust, paindlikkusest ja vastupidavus-
est, et minna läbi raskustest ning jagada vabadust, julgust 

vaadata enda ette ja saavutada seda, mis tundub saavuta-
matu. 

Kotkas viitab ühtlasi evangelist Johannesele, Saare-Lääne 
piiskopi kaitsepühakule, kelle sümboliks see oli; Saare-
Lääne piiskopi keskus ja piiskopi residents asus algselt Lihu-
las.

Lääneranna valla lipukavand saadeti täiendamisele ning 
see on kavas kinnitada septembris toimuval volikogu istun-
gil.
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 » Anti korraldused vallavara võõrandamiseks, sh võõran-
damiseks enampakkumise korras, ja kinnitati enampak-
kumise tulemused.

 » Korraldati ostumenetlused “Lääneranna vallavalitsuse 
hoone PV-paneelide paigaldus” ja “Varbla rahvamaja 
elektripaigaldise renoveerimine”.

 » Muudeti 2018. aasta hankeplaani, lisades Lihula 
Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala projekteerimistöö; 
Sootsa, Saari ja Ura supluskohtade rajamise; Lihula kul-
tuurimaja avatäidete vahetuse; tuleohutusprojekti “500 
kodu korda” tegevuste elluviimise; Varbla keskuse-
hoone pelletikatlamaja ehituse ja Koonga katlamaja 
hakkelao ehituse.

 » Korraldati ja tunnistati edukaks lihthange “Kõmsi  
rahvamaja lavaseadmed osa 2”.

 » Tunnistati edukaks lihthanke “Lääneranna valla must-
kattega teede remont (pindamine)” pakkumused.

 » Tunnistati edukaks lihthanke “PREMIUM-pelleti ost” 
pakkumus.

 » Lükati esitatud pakkumus tagasi ja lõpetati lihthanke 
“Koonga katlamaja hakkelao ehitus” hankemenetlus.

 » Anti arvamus Tarva II dolokivikarjääri kaevandamisloa 
muutmise taotluse ning otsuste eelnõude kohta. 

 » Nimetati AS Matsalu Veevärk nõukogu liikmeks Mikk 
Pikkmets.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2018. aasta I lisaeelarve 
kuluartiklid.

 » Eraldati tegevustoetusi Virtsu Arenguseltsile Virtsu 
merepäeva, MTÜ Massu Ratsaklubile võistluse, Vatla 
kooli kokkutuleku, MTÜ-le VaPaMaRa Matsi paadi-
kuuris toimuva ürituse, MTÜ Oidrema Külaseltsile 
jaanipäeva ja MTÜ-le Jänistvere Külad jaanipäeva kor-
raldamiseks, MTÜ-le Lõpe Noored Lõpe klubi rekonst- 
rueerimiseks ja MTÜ-le Läänemaa Kergejõustiku- 
klubi tegevuse toetamiseks.

 » Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanded.

 » Määrati hooldajaid, maksti hooldajatoetusi, sis-
setulekust sõltuvaid sotsiaaltoetusi, otsustati 
kompenseerida hooldekodudes viibivate kodanike 
kohatasusid, isikutele määrati isikliku abistaja teenu-
seid ja koduteenuseid, lisatoetusi, toetusi vähekind-
lustatutele, eraldati raha laste leinalaagris osalemiseks.

 » Algatati pärimismenetlus.

 » Seati Elektrilevi OÜ kasuks sundvaldus Lääneranna 
vallas Tõusi külas asuvale Loigu kinnistule.

 » Jagati katastriüksuseid, määrati katastriüksustele 
koha-aadresse ja sihtotstarbeid, anti arvamusi maa 
riigi omandisse jätmiste kohta.

 » Määrati Lääneranna vallas Rauksi külas asuva saeveski 
teenindamiseks vajalik maa suurus ja sihtotstarve.

 » Kinnistuid vabastati korraldatud jäätmeveoga liitu-
mise kohustusest.

 » Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 20.06.2018. a korral-
dusega  

 ◦  nr 444 Matsi küla Aune kinnistu detailplaneeringu;

 ◦ nr 445 Virtsu aleviku majaka tn 9 kinnistu detail-
planeeringu;

 ◦ nr 446 Muriste küla Roostiku detailplaneeringu.

 » Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 29.06.2018. a korral-
dusega

 ◦ nr 470 Virtsu aleviku Karina kinnistu detailplanee-
ringu;

 ◦ nr 471  Haapsi küla Ati kinnistu detailplaneeringu;

 ◦ nr 472 Muriste küla Forelli kinnistu detailplanee-
ringu;  

 ◦ nr 473 Ullaste küla Koplimaa kinnistu detailplanee-
ringu.

 ◦ Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 26.07.2018. a kor-
raldusega  

 ◦ nr 491 Ullaste küla Ranna kinnistu katastriüksuse 
tunnusega 19501:001:0112 detailplaneeringu koosta-
mise;

 ◦ nr 492 Kadaka küla Jalaka kinnistu detailplanee-
ringu koostamise;

 ◦ nr 493 Kulli küla Kadaka kinnistu detailplaneeringu 
koostamise;

 ◦ nr 494 Muriste küla Kivi-Aru ja Põllu-Aru kinnistu 
detailplaneeringu koostamise;

 ◦ nr 495 Rannaküla Kullaliiva kinnistu detailplanee-
ringu koostamise;

 ◦ nr 496 Hõbesalu küla Mardimihkli kinnistu detail-
planeeringu koostamise;

 ◦ nr 497 Muriste küla Nastiku kinnistu detailplanee-
ringu koostamise;

 ◦ nr 498 Matsi küla Pärnselja I kinnistu detailplanee-
ringu koostamise;

 ◦ nr 499 Hõbesalu küla Ranna kinnistu detailplanee-
ringu koostamise;  

 ◦ nr 500 Raespa küla Roosimäe kinnistu detailplanee-
ringu koostamise;

 ◦ nr 501 Kadaka küla Siimu-Tooma kinnistu detail-
planeeringu koostamise;

 ◦ nr 502 Matsi küla Sõmeri maaüksuse detailplanee-
ringu koostamise;

 ◦ nr 503 Pivarootsi küla Uus-Meremäe ja Simo kin- 
nistu detailplaneeringu koostamise;

 ◦ nr 504 Mäliküla Veski 1 kinnistu ja Varbla küla 
Veski 3 detailplaneeringu koostamise;  

 ◦ nr 505 Saulepi küla Ülem-Kääbaste kinnistu detail-
planeeringu koostamise.  

Planeeringud lõpetati planeeringu koostamise kohustuse 
puudumise; halduslepingu sõlmimata jätmise või planee-
ringu edasiseks menetlemiseks esitamata jätmise tõttu.

Aadress: Jaama 1, Lihula 
Kontakt: 472 4630, vallavalitsus@laaneranna.ee 
Tööaeg: E–R 09.00–17.00, lõuna 13.00–13.30

 
Lääneranna Vallavalitsuse teeninduskeskused  
Vastuvõtuaeg: 09.00–16.00  

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, 449 6410

Lääneranna Vallavalitsuse tööaeg
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L ääneranna Vallavolikogu muutis ja  tunnistas osa-
liselt kehtetuks 21.06.2018. a otsusega nr 68 Varbla 

Vallavolikogu 22.06.2016 otsuse nr 81 “Hermlini 1, Her-
mlini 2, Hermlini 3, Hermlini 4, Tamme kinnistu ja riigi- 
omandis oleva mereosa väikesadama detailplaneeringu 
kehtestamine”.

Detailplaneeringu eesmärk oli Varbla Puhkeküla juurde 
planeeritava väikesadama ja selle juurde taristu ehitamine. 
Detailplaneering kehtestati kahe kõrvaltingimusega: isik-
liku kasutusõiguse seadmine Varbla valla kasuks avaliku 
juurdepääsu tagamiseks kallasrajale ning reaalkoorma-
tise seadmine, mille sisuks on sadamateenustele 50% hin-
nasoodustuse kohaldamine teenuse kasutamise aasta 1. 
jaanuari seisuga ja jätkuvalt teenuse kasutamiseni Varbla 
valla elanike registris olevatele sadamateenuseid kasuta-
vatele isikutele, kelle elukoht on vastavates Varbla valla 
erinevates külades. Lääneranna Volikogu 21.06.2018. a 
otsusega nr 68 tunnistatakse kehtetuks Varbla Vallavoli- 
kogu 22.06.2016 otsuse nr 81 punkt 1.2, millega seati  
kinnistutele reaalkoormatis, mille sisuks on sadama-
teenuste 50% hinnasoodustuse kohaldamine Varbla 
valla elanike registris olevatele isikutele kokkulepitud 
tingimustel. Eelnevalt märgitud punkti kehtetuks  
tunnistamine ei avalda mõju kehtima jäävale detailplanee-
ringu lahendusele. 

L ääneranna Vallavolikogu tunnistas osaliselt 
kehtetuks 21.06.2018. a otsusega nr 69 Varbla Valla-

volikogu 20.08.2008. a otsusega nr 17 kehtestatud “Anni, 
Matu, Tommi, Maturanna, Arro, Arropõllu ja Paagimäe 
kinnistute detailplaneeringu” krundi numbriga 24 (Kivi-
aia kinnistu, katastritunnus 86301:005:0399, 100% elamu-
maa) osas. 

Planeeringu eesmärk oli maatulundusmaa sihtotstarbe 
muutmine ning 24 elamukrundi planeerimine. 26.02.2018. a  
esitas Kiviaia kinnistu omanik kehtestatud detailplanee-
ringu kehtetuks tunnistamise avalduse Kiviaia kinnistu 
osas. Kinnistu omanik soovib rajada Kiviaia kinnistule 
matka- ja spordimaja hoone, kus korraldatakse gruppidele 
rühmatreeninguid ja koolitusi, majutusteenust hoones ei 
pakuta. Maa sihtotstarve soovitakse muuta 100% ärimaaks. 
Detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine on pärast 
detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist tagatud, 
kuna kehtetuks tunnistatakse planeering vaid Kiviaia 
kinnistu osas. Lääneranna Vallavalitsus leiab Kiviaia kin-
nistu omaniku selgituste alusel, et planeeritud tegevus ja 
tervisemaja rajamine ei oma ülemäärast ega negatiivset 
mõju naaberkinnistute omanikele, kuna tegemist on mikro-
ettevõtlusega. Detailplaneeringu kehtestamisest on möö-
dunud pea 10 aastat ning vaatamata 24 elamukrundi moo-
dustamisele on seni hoonestatud vaid kaks. 

Otsustega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse 
avalikus dokumendiregistris delta.andmevara.ee/laane-
ranna_vald/ ning tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses 
aadressil Jaama tn 1, Lihula linn, Lääneranna vald. 

Lääneranna Vallavolikogu tunnistas osaliselt kehtetuks  
Varbla Vallavolikogu otsuseid
Anna Palusalu 
Lääneranna valla planeeringuspetsialist

TEATED

Lääneranna valla  
elanikkonna  

2018. aasta statistika
(31. juuli 2018 seisuga)

Elanike arv registris 5463
 ◦ 2815 mehed

 ◦ 2648 naised

Sündide arv 23

Surmade arv 63

Registrisse kantud elanikke 87

Registrist välja kantud elanikke 83

Suvekuudel lahkunud
(15. augusti seisuga)

Arvet Kuusekänd 28. XI 1958 – 8. VI 2018
Hillar Laos 8. II 1945 – 17. VI 2018

Kuldar Mitt 3. VII 1972 – 2. VII 2018
Arvo Habak 8. XI 1936 – 3. VII 2018

Rein Reismaa 17. II 1945 – 4. VII 2018
Salme-Alvine Pauts 18. II 1930 – 7. VII 2018

Vladimir Voznjuk 20. VIII 1948 – 9. VII 2018
Milvi-Õie Jürisaar 15. V 1932 – 17. VII 2018
Jaan Hindoalla 15. VIII 1954 – 21. VII 2018

Ain Kook 17. VIII 1952 – 22. VII 2018
Valentin Poks 7. II 1936 – 22. VII 2018

Vladimir Špitsmeister 19. VII 1937 – 23. VII 2018
Limpi (Lembi) Lootmäe 16. III 1940 – 30. VII 2018

Mai Bereczki 27. II 1929 – 31. VII 2018
Erni Jalakas 4. VIII 1937 – 3. VIII 2018
Uno Ristikivi 27. IX 1939 – 4. VIII 2018

Leida Saare 2. II 1934 – 5. VIII 2018
Mihkel Saun 12. VIII 1952 – 9. VIII 2018
Vaike Teesaar 24. X 1926 – 13. VIII 2018

Avaldame kaastunnet lähedastele



5L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  8  /  A U G U S T  2 0 1 8

A lates 1. septembrist muutusid mitme Lääneranna 
valda teenindavate maakonna bussiliinide sõidu-

plaanid. Enamus neist oli seotud vajadusega parandada 
õpilaste liikumisvõimalusi kooli, huviringidesse ja tren-
nidesse. 

 » 55 Pärnu–Paadremaa–Lihula

Mõne minuti võrra korrigeeritakse väljumisaegu peatustes 
Nurme, Jõe ja Tööstuse. Liin on käigus teisipäeviti ja nel-
japäeviti

 » 55-1 Pärnu–Paadremaa–Virtsu

Õhtune väljumine Virtsust muudetakse 1 h 17 min hilise-
maks, s.o kell 16.47, mille tulemusena ühtlustuvad välju-
misajad liiniga nr 55 alates peatusest Koti 2 kuni Pärnuni. 
Liin on käigus esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti

 » 325 Pärnu–Lõpe–Lihula–Virtsu

Mõne minuti võrra korrigeeritakse Lihula ja Virtsu vahele 
jäävate peatuste väljumisaegu. Liin on käigus iga päev

 » 326 Pärnu–Varbla–Vatlamäe–Koti

Väljumine Koti peatusest muudetakse 5 min hilisemaks, 
s.o kell 15.13, et tagada ümberistumise võimalus Lihulast 
saabuvalt bussilt. Liin on käigus iga päev

 » L12 Lihula–Rumba–Kloostri–Lihula

Lisandub koolipäevadel käigusolev väljumine Lihulast kell 
16.00. Ära jääb nõudereis väljumisega Lihulast esmaspäeviti 
kell 09.50. Rumba ja Seira elanike jaoks asendab ärajäänud 
nõudereisi bussiliin nr L38, mis väljub perioodil 01.09-
30.06 esmaspäeviti Vana-Vigalast kell 09.20

 » L18 Lihula–Matsalu–Saastna–Lihula

Lisandub koolipäevadel käigusolev väljumine Lihulast kell 
16.00. Nõudereis väljumisega Lihulast reedeti kell 09.50 
jääb käiku ainult koolivaheaegadel

 » L18-1 Lihula–Kõmsi kool–Metsküla kool–Lihula

Uus bussiliin on käigus koolipäevadel väljumisega Lihulast 
kell 13.30. Kõmsi kooli juures on buss kell 13.47, Massus kell 
13.51, Metsküla kooli juures kell 14.08 ja tagasi Lihulas kell 
14.28

 » L19 Hanilaristi–Pivarootsi–Vatla–Virtsu–Lihula

Bussiliini õhtune väljumine muudetakse 15 min hilisemaks, 
s.o kell 15.15 Lihulast ja kell 15.47 Virtsu kooli juurest. Liin 
on käigus koolipäevadel

 » L19-1 Pivarootsi–Vatla–Lihula

Mõne minuti jagu on korrigeeritud õhtuse väljumise sõidu- 
aegu, et tagada ümberistumise võimalus Vatla kooli juu- 
rest kell 15.22 väljuvale Pärnu liinile nr 326. Liin on käigus 
koolivaheaegadel

 » L21 Lihula – Virtsu

Uus bussiliin on käigus koolipäevadel väljumisega Lihulast 
kell 14.25 ja Virtsu sadamast kell 15.45

 » L31 Ridaseristi – Salevere – Kõmsi – Vatla – Lihula

Bussiliini õhtune väljumine Vatla kooli juurest on muude-
tud 30 min hilisemaks, s.o kell 15.50. Buss jõuab Kõmsi kooli 
juurde kell 16.02, kus toimub kohtumine Virtsu koolist 
saabuva bussiliiniga nr L19. Liin on käigus koolipäevadel

 » L31-1 Ridaseristi – Salevere – Virtsu – Lihula

Bussiliini õhtune väljumine muudetakse 15 min hilisemaks, 
s.o kell 15.15 Lihulast. Liin on käigus koolivaheaegadel

 » L32 Virtsu – Lihula – Risti

Bussiliini õhtune väljumine hakkab perioodil 01.09-31.05 
teenindama Massu peatust. Buss on Massu peatuses kell 
18.09 ja jõuab Virtsu sadamasse kell 18.24. Lisandub uus reis 
Virtsust Lihulani, mis on käigus tööpäevadel väljumisega 
Virtsu sadamast kell 18.25

Pärnumaa Ühistranspordikeskuse uudised
Külliki Kübar 
MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse logistik

www.peatus.ee – kogu info Eesti ühistranspordi kohta maal, õhus ja vees käepäraselt internetis.  
Bussijaama infotelefoni lühinumber 17018, mis vastab iga päev 6.30–20.30.

L ääneranna Vallavolikogu algatas 23.08.2018.a 
otsusega nr 77  Lihula Piiri ja Veski tänava piirkonna 

detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju 
strateegilise hindamise. Detailplaneeringu algataja ja 
kehtestaja on Lääneranna Vallavolikogu, koostamise kor-
raldaja Lääneranna Vallavalitsus.  Planeeringuala suurus 
on ligikaudu 11,15 ha. Riigi omandis olev planeeringuala 
on hoonestamata ning paikneb detailplaneeringu kohus-
tusega maa-alal (Lihula linn).  

Detailplaneeringuga planeeritakse rajada Lihula linna 
Piirimäe ettevõtlus- ja tööstusala ning selle lähiümbru-
sesse elamualadeks sobivad krundid, tagades nende ruumi- 
lise terviklikkuse. Elamumaa krundid kavandatakse Veski 
tänava äärde ning tootmismaa krundid Piiri tänava äärde. 
Lisaks planeeritakse tootmise ja elamumaa vahele puhver-
ala, mis tagab erineva sihtotstarbega alade parima kasu-
tuselevõtu üksteist segamata. Planeering muudab osaliselt 
Lihula valla üldplaneeringut Piiri tänava äärde kavanda-
tud elamumaa maakasutuse sihtotstarbe muutmisel toot-
mis- ja ärimaaks. 

Planeeringuga kavandatud tegevused ei kuulu keskkon-
namõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 
§ 6 lõikes 1 loetletud olulist keskkonnamõju omavate tege-
vuste hulka. Keskkonnamõju streteegilise eelhindamise 
(algatamise otsuse lisa 2) alusel ei ole tegemist olulise kesk-
konnamõjuga tegevusega ning keskkonnamõju strateegilist 
hindamist ei algatata. Arvestades kavandatud tegevuse 
mahtu, iseloomu ja paiknemist ei ole oodata detailplanee-
ringu elluviimisel ja hoonete sihipärase kasutamisega kaas-
nevat olulist keskkonnamõju, mis nõuaks keskkonnamõju 
strateegilise hindamise läbiviimist. Kavandatav tegevus 
vähendab looduslikus seisundis alade pindala, kuid planee-
ringuga kavandatakse ka roheala säilimine.

Otsustega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse 
avalikus dokumendiregistris delta.andmevara.ee/laane-
ranna_vald/ ning tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses 
aadressil Jaama tn 1, Lihula linn, Lääneranna vald. 

Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu 
algatamine
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Lääneranna Vallavalitsuse struktuur ja töötajad
Saame tuttavaks:

L ääneranna Vallavalitsuse struktuuris on viis osa-
konda: vallakantselei, arendus-, finants-, kommunaal- 

ja haldus- ning hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.

Vallakantselei
Vallakantselei eesmärk on korraldada Lääneranna valla 
ametiasutuse asjaajamist, sh kirjavahetust, koordineerida 
õigusalast tegevust, personalitööd, avalikke suhteid ja täita 
riigi poolt kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid.

Osakonnas on seitse töötajat.

Vallasekretärina töötab Cariina Pähk, kelle ametikoha 
põhieesmärk on vallavalitsuse töö järjepidevuse ning 
õiguslikkuse tagamine. Teenistusülesannete hulka kuulub 
vallavalitsuse istungite materjalide ettevalmistamine, 
istungite protokollimine ja õigusaktide vormistamine; valit- 
suse ja volikogu õigusaktide avaldamine ja töö avalikusta-
mise korraldamine; vallakantselei sisemise töö korral-
damiseks käskkirjade andmine; vallavalitsuse asjaajamise 
korraldamine; seadusega ettenähtud juhtudel notariaal-
toimingute teostamine; kodanike vastuvõtmine ning oma 
pädevusse kuuluvates küsimustes avalduste, ettepanekute 
ja kaebuste lahendamine; valimiste ettevalmistamise ja 
läbiviimise korraldamine. Kohalikus omavalitsuses tööta-
nud 15 aastat. Töökoht asub Lihulas.

Vallasekretäri abi on Ade Pääbo, kelle ametikoha 
põhieesmärk on vallakantselei asjaajamise tehniline teenin- 
damine ja vallasekretäri antud korralduste täitmine, doku-
mendiringluse korraldamine, kodanike vastuvõtmine. 
Lisaks pereregistri pidamine, sh elukohateadete menetle-
mine, sünni ja surma registreerimisega seotud dokumen-
tide vormistamine. Personali arvestuse pidamine valla-
valitsuse ametnike, abiteenistujate ja hallatavate asutuste 
juhtide osas ning personalikäskkirjade ettevalmistamine. 
Kohalikus omavalitsuses töötanud 6 aastat. 

 ◦ Vastuvõtt Lääneranna Vallamajas, Lihulas tööpäeviti 
kell 9.00–13.00 ja 13.30–17.00.

Jurist on Piret Rummi, kelle tööülesanneteks on õigusabi 
andmine vallavolikogu liikmetele, vallavalitsuse teenis-
tujatele ja vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtidele, 
volikogu ja vallavalitsuse haldus- ja õigusaktide eelnõude 
ettevalmistamine, õigusaktide ja nende eelnõude kontrolli-
mine ning hinnangu andmine, lepingute koostamine, kont- 
rollimine, kooskõlastamine, tähelepanu juhtimine keh-
tivate õigusaktidega vastuolus olevatele dokumentidele. 
Kohalikus omavalitsuses töötab alates käesoleva aasta 
augustist, eelnevalt töötas juristina Reinmaa & Partnerid 
Advokaadibüroos. Töökoht asub Lihulas.

Sekretär-registripidaja Hanila teeninduskeskuses on 
Merike Ehasalu, kelle tööülesanded on kodanike vastu-
võtmine, juhendamine, dokumentide registreerimine, elu-
kohateadete menetlemine, sünni ja surma registreerimine, 

volikogu protokollide koostamine ja õigusaktide registree- 
rimine dokumendihaldussüsteemis. Kohalikus omavalit-
suses töötanud 33 aastat. 

 ◦ Kodanike vastuvõtt Kõmsi teeeninduskeskuses 
tööpäeviti kell 9.00–16.00.

Sekretär-registripidaja Koonga teeninduskeskuses on 
Asta Kuru, kelle tööülesanded on kodanike vastuvõtmine, 
juhendamine, dokumentide registreerimine dokumendi-
haldussüsteemis, elukohateadete menetlemine, sünni ja 
surma registreerimine. Kohalikus omavalitsuses töötanud 
23 aastat. 

 ◦ Kodanike vastuvõtt Koonga teeninduskeskuses 
tööpäeviti kell 9.00–16.00.

Sekretär-registripidaja Varbla teeninduskeskuses on 
Lea Õismaa, kelle tööülesanded on kodanike vastuvõtt, 
juhendamine ja abistamine, dokumentide registreerimine, 
rahvastikuregistri toimingute tegemine, sünni ja surma 
registreerimine ja mitmed teised ühekordsed tegevused. 
Kohalikus omavalitsuses töötanud 28 aastat.

 ◦ Kodanike vastuvõtt Varbla teeninduskeskuses 
tööpäeviti kell 9.00–16.00.

Avalike suhete spetsialist on Kristina Kukk, kelle tööüle-
sannete hulka kuulub vallavalitsuse avalike suhete kor-
raldamine, väljaande Lääneranna Teataja ning teiste valla 
trükiste materjali kogumine, toimetamine, kujundamine ja 
väljaandmise korraldamine, valla sotsiaalmeedia kanalite 
haldamine, toimetamine ja arendamine ning seeläbi Lääne- 
ranna valla maine kujundamine, koostöös vallavalitsuse 
liikmetega ning valla hallatavate asutuste juhtidega pressi- 
teadete ja uudiste kirjutamine ning kajastamine Lääne- 
ranna Teataja kogukonnaportaalis. Kohalikus omavalit-
suses töötanud alates aprillist 2016, mil asus tööle Lihula 
valla info- ja arenguspetsialistina. Töökoht asub Lihulas.

Arendusosakond
Arendusosakonnas tegeletakse järgmiste teemadega: 
arendustegevus, planeerimine, detailplaneeringute mene-
tlemine, ehitus, ehitus- ja kasutuslubade menetlemine, 
ehitisregistri pidamine, maakorraldus ja maaga seotud 
toimingute menetlemine, keskkonnaküsimused, olme-
jäätmete veo korraldamine ja jäätmevaldajate registri pid-
amine, riigihangete korraldamine, infotehnoloogia haldus 
ja muud eeltoodud teemadega seotud küsimused.

Osakonnas on seitse töötajat

Arendusjuhina töötab Margus Källe, kelle tööülesannete 
hulka kuulub osakonna töö organiseerimine, sealhulgas 
valla üldplaneeringu, arengu- ja arendamise kavade, valla 
arendusprojektide toetustaotluste koostamise, arenduspro-
jektide ellurakendamise koordineerimine ja korraldamine, 
valla asutuste juhtide nõustamine oma valdkonna küsimus-

Piret Rummi, Asta Kuru, Lea Õismaa, Cariina Pähk, Kristina Kukk, Ade Pääbo ja 
Merike Ehasalu. Foto: Eero Sahk

Margus Källe, Vjatšeslav Fomtšenkov, Maia Leola, Anna Palusalu, Rein Kruusmaa, 
Mihkel Kalmaru ja Eero Sahk. Foto: Kristina Kukk
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tes ja mitmed teised ülesanded. Kohalikus omavalitsuses 
töötanud 27 aastat. 

 ◦ Töökoht asub Lihulas, vastuvõtt eelneval kokku- 
leppel. 

Ehitusspetsialist on Vjatšeslav Fomtšenkov, kelle tööüle-
sannete hulka kuulub ehitus- ja kasutuslubade ja teiste ehi-
tusega seotud lubade menetlemine, ehitisregistri pidamine, 
kaevelubade menetlemine. Vallavalitsuse töötajate ja valla 
asutuste juhtide nõustamine ehituse ja ehitisregistriga 
seotud küsimustes. Kohalikus omavalitsuses töötanud 14 
aastat. 

 ◦ Töökoht asub Lihulas, vastuvõtt esmaspäeviti Kõmsil, 
kolmapäeviti Lihulas ja üle nädala reedeti Koongas ja 
Varblas, vastuvõtt eelneval kokkuleppel.

Planeeringuspetsialist Anna Palusalu ülesannete hulka 
kuuluvad valla üldplaneeringu ja detailplaneeringute 
menetlemine, planeeringute registri pidamine ja planee-
ringute täitmise jälgimine ning valla Varbla kandi  aren-
dusprojektid. Kohalikus omavalitsuses töötanud 2,5 aastat. 

 ◦ Töökoht asub Varblas ja Lihulas, vastuvõtt eelneval 
kokkuleppel. 

Maaspetsialist Mihkel Kalmaru ülesannete hulka kuu-
luvad maakorraldus, maamaksu küsimused, maa mõõdis-
tamisega ja muude maaga seotud toimingute menetle-
mine, maaga seotud keskkonnaküsimused, kohanimede 
ja aadresside määramisega seotud toimingud ning valla 
Koonga kandi arendusprojektid. Kohalikus omavalitsuses 
töötanud 10 aastat. 

 ◦ Töökoht asub Koongas ja Lihulas, vastuvõtt eelneval 
kokkuleppel.

Keskkonnaspetsialist Maia Leola ülesannete hulka kuulu-
vad keskkonnaküsimused, olmejäätmete veo korraldamine 
ja jäätmevaldajate registri pidamine, korraldatud jäätme- 
veoga seotud taotluste menetlemine, tiheasustusalal kasva-
vate üksikpuude raielubade menetlemine, hajaasustuse 
programmi taotluste menetlemine, keskkonnakaitsega 
seotud arendusprojektid. Kohalikus omavalitsuses tööta-
nud 9,5 aastat. 

 ◦ Töökoht asub Kõmsil ja Lihulas, vastuvõtt eelneval 
kokkuleppel.

Hanke- ja arendusspetsialist Rein Kruusmaa ülesannete 
hulka kuulub riigihangete ettevalmistamine ja korral-
damine, arendusprojektide toetustaotluste koostamine, 
arendusprojektide elluviimise korraldamine ja järelevalve, 
vallavalitsuse töötajate ja valla asutuste juhtide nõustamine 
riigihangete, ehituse ja arendusvaldkonna küsimustes. 
Kohaliku omavalitsuse haldusalas töötanud 25 aastat. 

 ◦ Töökoht asub Lihulas, vastuvõtt eelneval kokku- 
leppel.  

IKT-haldur on Eero Sahk, kelle tööülesannete hulka kuulub 
valla info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tegevuse juhti-
mine,  vallavalitsuse ja -volikogu info- ja kommunikatsioo- 
nisüsteemide ning valla veebilehe haldamise, hooldamise 
ning arendamise korraldamine, kasutatava tarkvara hal-
damine, vallavalitsuse töötajate ja valla asutuste juhtide 
nõustamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küsi-
mustes. Kohalikus omavalitsuses töötanud 23 aastat. Töö-
koht asub Kõmsil ja Lihulas.

Finantsosakond
Finantsosakonnas tegeletakse järgmiste teemadega: 
valla eelarve, lisaeelarve ja eelarve muudatuste projek-
tide koostamine koostöös teiste ametiasutuse osakondade 
teenistujatega ning ametiasutuse hallatavate asutuste 

juhtidega; valla eelarve täitmise jälgimine, aruannete 
koostamine ja esitamine; ostuarvete kajastamine ning 
tasumine; müügiarvete koostamine ja võlgnikega tegele-
mine; töötasude, maksude ja haigushüvitiste arvestamine 
valla ja selle allasutuste töötajatele, varade arvestus ja 
inventuuri läbiviimine, aastaaruannete koostamine ja 
muud raamatupidamistoimingud.

Osakonnas on neli töötajat.

Finantsjuhina töötab Eda Männilaan, kelle tööülesannete 
hulka kuulub osakonna töö organiseerimine, valla eelarve 
ja lisaeelarve ning eelarvestrateegia kavandi koostamine, 
eelarve tulude ja kulude täitmise jälgimine ja analüüsimine, 
hallatavate asutuste juhtide nõustamine eelarvelistes küsi-
mustes, valla koondaruannete ja majandusaasta aruande 
koostamine ja mitmed teised ülesanded. Kohalikus oma- 
valitsuses on töötanud 20 aastat. Töökoht asub Lihulas.

Raamatupidaja on  Maire Pank, kelle tööülesannete hulka 
kuulub pangatoimingute tegemine ja kajastamine raamatu-
pidamisprogrammides, ostuarvete arvelevõtmine, nõuete ja 
kohustuste saldode kontroll, isikliku sõiduauto kasutamise 
arvestuse pidamine ja deklaratsioonide esitamine Maksu- 
ja Tolliametile ja mitmed muud tegevused. Kohalikus oma-
valitsuses on töötanud 23 aastat. Töökoht asub Lihulas.

Raamatupidaja Anneli Raudkivi tegeleb töötasude, mak-
sude ja haigushüvitiste arvestamisega, töötasudest kinni- 
pidamiste arvestusega, müügiarvete koostamise, statis-
tiliste ja teiste aruannete koostamise ja esitamisega ning 
mitmete teiste ülesannetega. Kohalikus omavalitsuses on 
töötanud 26 aastat. Töökoht asub Lihulas.

Raamatupidaja-kassapidaja Ilme Pärjala tööülesannete 
hulka kuulub ostuarvete arvele võtmine, sularaha tehin- 
gute tegemine ja nende kajastamine raamatupidamis- 
programmis, varade arvestus ja inventuuri läbiviimine 
ning mitmed teised ülesanded. Kohalikus omavalitsuses on 
töötanud 23 aastat. Töökoht asub Lihulas.

Kommunaal- ja haldusosakond
Kommunaal- ja haldusosakonnas tegeletakse valla kinnis-
tute, hoonete, parkide, kalmistute ja muude valla hallata-
vate objektide ning teede ja tänavate hooldamise ja korras- 
hoiuga.

Osakonnas on kolm töötajat.

Ilme Pärjala, Eda Männilaan, Anneli Raudkivi ja Maire Pank. Foto: Kristina Kukk

Jaan Palm, Martin Tee ja Atmar Lobja. Foto: Kristina Kukk
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Abivallavanem Martin Tee korraldab osakonna tööd ning 
tegeleb põhiliselt valla teede teehoolde korraldamisega ja 
valla omanduses või valduses olevate asjade/objektide kor-
rashoiu korraldamisega. Kohalikus omavalitsuses tööta-
mise kogemust ligi 8 aastat. 

 ◦ Töökoht asub Lihulas, vastuvõtt eelneval kokku- 
leppel.

Meister Atmar Lobja tegeleb valla objektide haldamisega 
Lihula ja Hanila piirkonnas.

Meister Jaan Palm tegeleb valla objektide haldamisega 
Koonga ja Varbla piirkonnas ning Vatlas.

Abivallavanema ja meistrite alluvuses töötab veel 26 tubli 
töömeest ja -naist.

Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond
Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnas tegeletakse hari-
dust, kultuuri ja sotsiaaltööd puudutavate küsimustega 
nagu koolivõrgu arendamine, valla ja mittetulundusühin- 
gute koostöö koordineerimine, sotsiaalprojektide elluvii-
mine, valla hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste töö 
koordineerimine jms.

Osakonnas on üheksa töötajat.

Abivallavanem on Andres Annast, kelle tööülesan-
neteks on osakonna töö koordineerimine, valla hallata-
vate haridus- ja kultuuriasutuste töö koordineerimine 
ning nimetatud asutuste juhtide nõustamine. Lisaks valla 
haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltööd puudutavate küsimuste 
lahendamine, koostöö korraldamine valla vabaühendus- 
tega. Kohalikus omavalitsuses töötanud 17 aastat. 

 ◦ Töökoht asub Lihulas, vastuvõtt eelneval kokku- 
leppel.

Sotsiaaltöö peaspetsialisti Ireen Kangro tööülesanneteks  
on kohalike sotsiaalteenuste ühtlustamine, arendamine ja 
koordineerimine. Kohalike õigusaktide koostamine, eelarve 
haldamine. Sotsiaaltöö spetsialistide jõustamine, osalemine 
kriisijuhtumites. Projektide kirjutamine ja läbiviimine, 
valdkonnapõhise töö koordineerimine, kogukondlike lisa- 
väärtuste loomine piirkonda. Ireeni korraldada on Hanila 
piirkonna valla eestkoste juhtumid, sotsiaaltranspordi 
teenus ja koostöös Kaidi Antsiga täisealiste isikute eri-
hoolekande korraldamine vallas. Kohalikus omavalitsuses 
töötanud 5 aastat. 

 ◦ Töökoht asub Lihulas ja Hanilas, vastuvõtt eelneval 
kokkuleppel.

Sotsiaaltöö spetsialist on Silva Nilb, kelle tööülesanneteks 
on klientide nõustamine ning sotsiaaltoetuste administ- 
reerimine, mis hõlmab nii toimetulekutoetuste arvestust, 
vormistamist kui ka kohalike toetuste avalduste vastuvõt-
mist ning vajalike korralduste toimetamist, tema korral-
dada on Lihula piirkonna valla eestkoste juhtumid. Kohali-
kus omavalitsuses töötanud 25 aastat. 

 ◦ Kodanike vastuvõtt Varblas E 10.00–13.00; Hanilas E 
14.00–16.30; Koongas T 12.00–15.00 ja Lihulas K, N 
9.00–13.00 ja 13.30–16.00. 

Sotsiaaltöö spetsialisti Kaidi Antsi tööülesanneteks on puu-
dega isikute hoolekande korraldamine, hooldajatoetuste 
korraldamine ning teenuste vajaduse väljaselgitamine 
(koduhooldusteenus). Kaidi nõustab isikuid vajalikele 
teenustele suunamisel, vajadusel aitab teiste asutus- 
tega suhtlemisel. Kaidi korraldada on praegu ka Lihula 
piirkonna sotsiaaltranspordi tegevus. Kohalikus oma- 
valitsuses töötanud 14 aastat. 

 ◦ Töökoht asub Lihulas, vastuvõtt eelneval kokku- 
leppel.

Koonga teeninduskeskuse sotsiaaltöö spetsialist on Eve 
Lindoja, kelle tööülesanneteks on abivajajate esmane 
nõustamine ning antud piirkonna toimetulekuraskustes 
klientidega tegelemine. Täiendavaks ülesandeks on laste-
hoolekandespetsialisti abistamine ja lastekaitseküsimus-
tega tegelemine ning Varbla piirkonna sotsiaaltöö spetsia- 
listi asendamine. Kohalikus omavalitsuses töötanud ligi 10 
aastat. 

 ◦ Vastuvõtt eelneval kokkuleppel.

Varbla teeninduskeskuse sotsiaaltöö spetsialist on Maie 
Ausmeel, kelle tööülesanneteks on abivajajate esmane 
nõustamine ning antud piirkonna toimetulekuraskustes 
klientidega tegelemine. Täiendavaks ülesandeks on Lääne- 
ranna eakaid puudutavate küsimustega tegelemine ning 
Koonga piirkonna sotsiaaltöö spetsialisti asendamine. 
Kohalikus omavalitsuses töötanud 24 aastat. 

 ◦ Vastuvõtt eelneval kokkuleppel.

Lastehoolekande spetsialist on Saima Soobard, kelle 
tööülesanneteks on lastekaitse- ja lastehoolekandetöö kor-
raldamine Lääneranna vallas: laste hoolekande tegevuste 
korraldamine ja planeerimine, koostöös teiste spetsialis-
tidega jälgib laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist, tege-
leb koos haridusasutustega koolikohustuse mittetäitjatega. 
Alaealiste eestkostetavate esindamine. Riigiettevõttes 
töötanud 3 aastat. Kohalikus omavalitsuses töötamise koge-
mus 0,5 aastat. 

 ◦ Töökoht asub Lihulas, vastuvõtt eelneval kokku- 
leppel.

Hariduse- ja kultuuritöö spetsialist – ametikoht täitmisel

Spordi ja noorsootöö spetsialist Annika Urbel, kelle tööüle-
sanneteks on koordineerida valla spordi ja noorsootöö 
tegevusi, kujundada vallas tegutsevatele vabatahtlikele 
spordi- ja noorteühendustele soodsaid tegevustingimusi 
ja koordineerida koostööd, valla spordi- ja noorteürituste 
koordineerimine koostöös spordi- ja noorteorganisatsioo- 
nide ning –ühendustega, valla spordi- ja noorteürituste 
kalendri ning selle kohase üldinfo edastamine aval-
damiseks valla meediakanalites (veebileht, kogukonna- 
portaal, paberleht). Lisaks koordineerib Annika Lääner-
anna Noortevolikogu tööd. Kohalikus omavalitsuses tööta-
mise kogemus alates käesoleva aasta jaanuarist. 

 ◦ Töökoht asub Lihulas, vastuvõtt eelneval kokku- 
leppel.

Abivallavanema ja sotsiaaltöö peaspetsialisti alluvuses 
töötab veel 8 tubli hooldustöötajat ning 6 rõõmsameel-
set tugiisikut. Tugitöötajad osutavad Lääneranna vallas 
koduhooldusteenust, isikliku abistaja teenust, tugiisiku 
teenust ja sotsiaaltranspordi teenust piirkonnas abivaja-
vatele eakatele ja puuetega inimestele. 

Eve Lindoja, Andres Annast, Ireen Kangro, Silva Nilb ja Kaidi Antsi.  
Foto: Kristina Kukk
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9.09 kell 11.00 Kirblas Baltic Agro Matsalu rattamara-
ton, mis kuulub Fixus Marimetsa Kapp sarja ning on 
sarja 6. etapp sellel hooajal. Rattamaratonil sõidetakse 
kahel põhidistantsil, mis sobivad nii aktiivselt treeni-
vatele rattasportlastele kui ka harrastajatele. Põhisõi-
tudele eelnevad lastesõidud ning päris pisikestele tillu- 
sõit. Noortele on osalemine tasuta. Marimetsa kapp on 
kogupereüritus.

13.09 kell 9.30–16.00 Lihula Kultuurimajas koostöö- 
päev “Terve ja turvaline kodukant”. Info ja registree- 
rimine 5566 7906 või merle@parnumaa.ee

 » Päevakava:

 ◦ 9.30 Kogunemine, tervituskohv

 ◦ 10.00 Mida päev toob ja mis on turvalisuse nõukogu 
– Merle Einola SAPA

 ◦ 10.15 Pärnumaa turvalisus on meie kätes – Andres 
Sinimeri. KOV- i ja kogukondade roll sisejulgeolekus; 
kogukondade kaasamine kohaliku ja maakondliku 
turvalisuse tagamisse; kogukondade tugevdamine 
läbi kogukondliku koostöö väärtustamise

 ◦ 10.45 Kogukondlike turvalisuse projektide rahas- 
tamine – Merle Einola, SAPA

 ◦ 11.00 Rahvatervis ja minu tervis – Merle Einola, 
SAPA. TAI plaanide tutvustus; projektikonkurss 
“Suhkur-sõber või vaenlane vol 3”; tervise ja heaolu-
profiili tähtsusest KOV-i tegevustes

 ◦ 11.20 Pärnumaa Spordiliidu tegevus rahvatervise 
edendamisel – Kaiu Kustasson, PSL

 ◦ 11.40 SAPA uuenenud võtmes – Daisi Sprenk, SAPA. 
Vabaühendustele/MTÜ-dele suunatud teenused ja 
saabuvad üritused

 ◦ 12.00 Lõuna

 ◦ 12.40 Arutame gruppides, kuidas saame rahvatervist 
ja turvalisust paremaks muuta.

 ◦ 15.30 Päeva kokkuvõte ja lõpetamine 

 » Kohapeal individuaalsed konsultatsioonid ja 
nõustamine MTÜ valdkonnas.

15.09 kell 12.00 Massu külas takistussõiduvõistlus 
“Massu Sügis”. Avatud kohvik. Üritus on tasuta

19.–23.09 rahvusvaheline Matsalu Loodusfilmide 
Festival. Täpsem info paberlehe käesolevas numbris

27.09 ID-kaardite taotlemine Lihulas ja Varblas. Info 
ja registreerimine 449 6680/lea.oismaa@laaneranna.ee

29.–30.09 Lääneranna vallas Kaitseliidu Lääne 
maleva Lihula üksikkompanii korraldatav patrullvõist-
lus “Sügistorm 2018”. Pealtvaatajad on oodatud võistle-
jatele kaasa elama pühapäeval, 30. septembril u kell 
15.00 Lihula mõisamäele, mil algab võistluse viimane ja 
kõige vaatemängulisem osa. 

30.09 Kõmsi rahvamaja ees mihklipäeva sügislaat

Oktoober

1.10 kell 12.00 Varbla Rahvamajas Lääneranna valla 
eakate päev. Meeleoluks esinevad kunagise menu- 
ansambli Suveniir solistid Sirje ja Rein Kurg. 

 » Kell 13.15–18.00 õpitoad, loengud:

 ◦ Südame tervise toetamine toidu ja looduslike lisan-
ditega – Ülle Niilisk, toitumisnõustaja ja toidu- 
valmistamise tehnoloog

 ◦ Psüühhikast pensionieas – dr Ants Puusild, Pärnu 
Haigla psühhiaater 

 ◦ Nutiseadmed ja e-teenused nutiseadmetes – Silvia 
Veeäär, Varbla raamatukogust

 ◦ Riiklik soodustuste süsteem, selle muudatused ja eri-
nevad abivahendid. Mida oodata aastal 2019? – Ligita 
Haavik, Tervise ABI OÜ

 » Jalatalladiagnostika. Võimalus osta erinevaid tooteid: 
massaažipadjad jmt

 » Võimalus osta mahe- ja loodustooteid, suur valik vita-
miine

 » Eelregistreerimine ja transpordi vajaduse teatamine oma 
piirkonna sotsiaaltöö spetsialistile kuni 21. septemb- 
rini. Ireen Kangro (Hanila) 5307 8166, Maie Ausmeel 
(Varbla) 449 6624, Eve Lindoja (Koonga) 447 3744 ja 
Kaidi Antsi (Lihula) 472 4634.

1.10 kell 15.00 Lihula muusikakoolis kontsert. Esine-
vad Toomas Vavilov klarnetil ning Peep Lassmann 
klaveril. Tasuta

27.10 kell 19.00 Kõmsi Rahvamajas stand-up show 
“Oma jope”. Trio koosseisus Jan Uuspõld, Mairo Marja-
maa ja Rene Puura ei ole tavapärane ansambel lauljast, 
saksofonistist ja klahvpillimängijast, vaid fantastiline 
kolmik, kes päästab teid sügispimedusest parima huumo- 
riga. Täiesti uutmoodi stand-up show pakub üllatavaid 
ja vaimukaid eksperimente pillide ja teada-tuntud lugu-
dega, muidugi ka Jani nalju oma tuntud headuses. Show 
kestab u 2 h, ilma vaheajata. Piletid hinnaga 14–16 €  
Piletilevist.

Lääneranna valla kultuurikava

 
Kultuurikavas võib toimuda muudatusi. 

Täpsem info:  
ajaleht.laaneranna.ee/kultuurikava

Hea kultuuri- ja spordiürituse 
korraldaja!

Kui ka Sina soovid, et info Sinu korraldatava  
koolituse, kontserdi, võistluse, laada, 

külapäeva, näituse avamise või  
mõne muu vahva ürituse kohta 

 jõuaks tuhandete meie valla elanikeni,  
lisa teave aegsasti veebilehele  

www.kultuurikava.ee.  
See on tasuta ning ülilihtne.  

Mure korral võta ühendust meiega  
ajaleht@laaneranna.ee või 472 4640.
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L ihula mõis koos kõrvalhoonete ja Lihula linnusemägi 
oma keskaegsete varemetega on kindlasti üks Eesti 

uhkematest taolistest kooslustest, mis pakuvad põneva 
võimaluse jutustada eestlaste ajalugu läbi sajandite. 

Mõisas asub praegu väike ekspositsioon mõisa ja Lihula aja-
loost. See oli kindlasti 1990ndate algul heal tasemel väike 
muuseum ja nii, nagu tollal asjad toimisid, ka uhke saavu-
tus MTÜ-lt Keskaegne Lihula, kes oli muuseumi loomise 
idee algataja ja ka selle tegelik teostaja. Tuleb tunnistada, 
et muuseumi loojad on leidnud sellel küllaltki vähesel 
pinnal Lihula ja mõisa ajaloo fragmentaalsel kajastamisel 
lahendusi, mis kõnetab ka praegu külastajaid, mida näitab 
ka meie külalisteraamat. Kogu mõisakompleks koos lin-
nusemäe varemetega peaks tulevikus moodustama ühtse 
muuseumikeskkonna, kus on olemas püsiekspositsioon 
koos interaktiivsete lahendustega, nii mõisas sees, kõrval-
hoonetes, aga ka linnusemäel. Kindlasti saab korraldada 
õpitubasid ja turismireise läänlaste ajaloo, mõisaarhitek- 
tuuri ja eluolu, etnograafia, rahvakunsti, ka Matsalu ime-
lise looduse tundmaõppimiseks, nii kohalikule kogukon-
nale kui ka mujalt huvilistele. Lihula mõisakompleksist on 
kindlasti võimalik kujundada Haapsalu kõrvale üks olu-
lisemaid turismiatraktsioone Läänemaal.

See on uhke visioon, mis paraku nõuab ka museoloogilist 
tööd. See on aga selline töö, mida külastaja ei näe. Põhjalik 
kogude inventuur, mis praegust olukorda arvestades võtab 
päris palju aega. Kontrollida, korrastada ja puhastada tuleb 
kõik arvele võetud museaalid (2000) ja digiteerida, st varus- 
tada fotodega, sest seda Lihula Muuseumis tehtud pole. 
See saab olema alus muuseumikogu ühendamisel riikliku 
muuseumikoguga MUIS. Arvele tuleb võtta ja korrastada 
üle 2000 arvele võtmata museaali esemekogust. Samuti on 
palju pabermaterjali, nn arhiivimaterjali ja fotosid, mille 
päritolu on teadmata. Fotode puhul pöördume kindlasti 
kogukonna poole, et teada saada, kelle või millega tegemist. 
Kohaliku ajaloo uurimine aga tuginebki just arhiivimater-
jalidel, mis on Vana-Läänemaa ajaloo uurimisel hindamatu 
tähtsusega. Kuid ka lähimineviku säilitamine on oluline. 
Me võime küll suhtuda kolhooside ja sovhooside aega üle-
olevalt ja tahtmisega see oma mälust kustutada, kuid ajaloo 
seisukohalt on kõik materjalid olulised ja unikaalsed.

Puudu on muuseumi dokumentatsioon (arengukava, kogu-
mispoliitika jne). Sellega on hakatud tegelema paralleelselt 
inventuuriga. Tegelikult ongi kogude inventuur arvel ole-
vate museaalide osas tehtud. Tänu Lääneranna Vallavalit-

suse finantseerimisele oleme sisustanud ka uue kaasaegse 
fondihoidla.

Mõisa aidas olevast etnograafilisest materjalist (tööriistad, 
kalessid, vankrid jne) on tehtud arvelevõtmiseks vajalikud 
nimekirjad, kuid seal hoitud esemed nõuavad korralikku 
puhastamist ja konserveerimist. Ja seal on ka etnograa-
filisi unikaalseid esemeid, mille üle oleme oma kogu puhul 
uhked.

Leader projekti raames algab töö Lihula Muuseumi põhi- 
ekspositsiooni laienduseks. Uuel renoveeritud eksposit- 
sioonipinnal avatakse 2019. aastal näitus “Lihula lilltikand”. 
Näitusel kasutame ka kaasaegseid interaktiivseid lahen-
dusi näitamaks, kuidas tehti käsitööd sajand tagasi ja nüüd.

Järgmisel aastal on plaanis avada veel kaks uut näi-
tust lisaks põhiekspositsiooni laiendusele ja selles osas 
ettevalmistustööd juba käivad. Usun, et kui kõik õnnestub, 
on see üllatus nii Lääneranna rahvale kui ka meie küla- 
listele.

Paralleelselt kõigi nende tegevustega tahame välja töötada 
uue põhiekspositsiooni kontseptsiooni ja siin on kind-
lasti abiks meie koostööpartnerid Ajaloomuuseum, ERM 
ja BFM. Põhiekspositsiooni pinda on võimalik laiendada. 
Lihula muuseumi põhiekspositsiooni märksõnadeks on 
kindlasti Lihula linnus ja keskaeg, mõisakultuur (miks 
mitte ka Lääneranna vallas asuvad mõisad), Läänemaa ja 
Lihula ajalugu kajastav materjal. Need on küll väga esialg- 
sed mõtted, sest kaasaegne muuseumi ekspositsioon saab 
kasutada huvitavaid tehnilisi võimalusi, kuid sisuline kont-
septsioon on kinni paljuski ainese akadeemilises uurimises.

Kindlasti tuleb leida lisafinantseerimisvõimalusi, kuid seda 
saab teha alles siis, kui muuseumikogu on moodustatud ja 
dokumentatsioon korrektne. Kui eesmärgid on paigas, siis 
peaks olema võimalik leida ka sponsoreid. Mõisa infopunkt 
juba töötab ja kohvikuprojekti peale mõtleme tõsiselt.  
Loodame, et leiame toredaid ja aktiivseid kaasamõtlejaid, 
kes kohviku tegemisele kaasa aitavad.

Muuseum on ka ürituste toimumise koht. Kuna Lihula 
mõisal on erakordse akustikaga saal, siis kindlasti üritame 
saada siia huvitavaid ja ajastuhõngulisi kontserte. Paraku 
on nii, et puudu on klaver, mis on esmatähtis instrument, 
et korralda tõeliselt häid kontserte. Loome siis fondi, et see 
klaver hankida – kas ulme? Ei pruugi –, ja tegutseda tasub 
ikka.

Siin on nüüd hulgaliselt mõtteid ja paljud neist 
kindlasti jäävadki soovideks. Minu kogemus 
ütleb, et ideid peab olema võimalikult palju, 
sest kui nendest kas või 5% täide läheb, on 
väga hästi.

Olen kindel, et Lihula mõisast ja 
linnusemäest saab tulevikus üks 
Eesti olulisi turismimagneteid ning 
meie rahvale meeldejääv ja tege-
vusrohke puhkepaik.

Lihula Muuseumi arengutest ja tulevikuplaanidest
Marika Valk 
Lihula muuseumi juhataja
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August Tampärgi nimelise Hanila muuseumi tulevikuplaanid
Maire Toming 
August Tampärgi nimelise Hanila Muuseumi töötaja

K a sel aastal ootab Matsalu rahvus-
park tagasi rändavaid sookurgi ja 

meie plaanime rahvusvahelist loodus-
filmide festivali. Festival toimub 19.–23. sep-

tembril. Põhilised festivali üritused ja linas-
tused toimuvad Lihulas, kuid veidi leidub elevust 

ja tegevust ka Pärnusse, Haapsallu ja Pürksi. 

Kes ja miks septembri keskel siis Lihula kultuurimaja poole 
sammud seada võiks? Igatahes võiksid tulla nii need, kes 
varem käinud, kui ka need, kes seni pole festivalilt veel 
kordagi läbi astunud. 

Sisukas programm
Festival algab kolmapäeval 19. septembril, kui näitame mit-
meid loodusfilme, mis sobivad väga hästi kooliõpilastele, 
sest lisaks filmile on oodata tarku jutuvestjaid filmide järel 
laste küsimustele vastama. Samaks päevaks plaanime õpi-

lasgruppidele ka aktiivseid tegevusi filmisaalist väljas, nii 
et ootame huvilisi õpetajaid endast märku andma ja koo-
ligruppidega osalema. Need, kes kolmapäeval tulla ei saa, 
saavad klassi või muu lastegrupiga külastuse planeerida 
neljapäeva koolipäeva sisse, ka siis näitame lastele põne-
vaid loodusfilme, misjärel võib näiteks plaani võtta ekskur-
siooni Matsalu rahvusparki.

Nii kolmapäeval kui ka neljapäeval on loomulikult filme 
oodatud vaatama ka kõik teised huvilised. Kolmapäeva 
pärastlõunal toimub Lihula mõisa ees aga festivali ajaks 
loodusfoto ja loodusmaali näituste avamine, järgneb fes-
tivali ametlik avatseremoonia Lihula kultuurimajas koos 
avafilmi ühisvaatamisega. Need, kes festivalil varase-
malt käinud, teavad, et seni on filmidele eestikeelseid 
tekste olnud võimalik kõrvaklappidest kuulata. Sel aastal 
katsetame eestikeelsete subtiitrite näitamisega ja ootame 
külastajatelt tagasisidet, kuidas selline lahendus meeldib. 

Matsalu Loodusfilmide Festivali oodates

Silvia Lotman 
Matsalu Loodusfilmide Festivali direktor
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A ugust Tampärgi nimeline Hanila muuseum asub 
Hanila külas, on asutatud 22. aprillil 1993. aastal 

ja külastajatele avatud 1996. aasta septembrist. Püsieks-
positsioon paikneb 1896. aastal ehitatud omaaegse Virtsu 
kooli kivihoones ja sai alguse Rame küla Porsiku talu 
peremehe August Tampärgi kogumiskirest, kes mitme 
põlvkonna jooksul valmistatud tööriistad ja tarbeesemed 
hoolikalt alles hoidis ning korrastas. Aja jooksul on kogud 
täienenud ümbruskonna inimeste lahkete annetuste toel.

Alumise korruse kunagises klassiruumis võib tutvuda 
omaaegsete põllutöö-, karjakasvatuse- ja kalapüügiriista-
dega. Kuna taludes valmistati ja parandati enamus asjadest 
kohapeal, siis jääb üle ainult imestada kõikvõimalike töö- 
riistade rohkuse üle, mida majapidamises tarvis läks ja mille 
kasutusotstarvet ei oska tänapäeval igakord äragi arvata. 
Sama kehtib ka väiksemasse saali kujundatud rehetoa  
sisustuse kohta, kus leidub hulganisti tubastes toimingutes 
kasutatud esemeid.

Väikseim tubadest on sisustatud klassiruumina, kus on 
koha leidnud vanad koolipingid, õpikud, fotod, seinakaar-
did ja muud huvitavad hariduseluga seotud esemed eri-
nevatest ajajärkudest. Tore on see, et mõistlikkuse piirides 
saab kogu kraami ka katsuda ja kasutada, kas siis raske 
käsikiviga jahu jahvatada või klappidega koolipingis arve-
lauaga klõbistada, vastavalt igaühe võimetele ja oskustele.

Maja teisel korrusel saab näha Hanila ja Karuse kihelkon-
nast ning lähiümbrusest pärit etnograafilist tekstiilikogu: 
kauneid rahvariideid, tikitud sõidu- ja vooditekke, telgedel 
kootud vaipasid, omavalmistatud kodutekstiile ja palju 
muud põnevat: vokke, vankreid, kangastelgi, linatöötlemis-
riistu, õmblusmasinaid jms.

Suvehooaeg saab selleks korraks läbi, aga ka sügis-talvi-
sel perioodil on võimalik muuseumi külastada etteteata- 
misega või osaleda üritustel. Suurte muutuste tuules  

loksuvad plaanid alles paika, aga kindlasti ootame ka sel 
aastal külla nii lasteaia- kui ka koolilapsi tutvuma esivane-
mate eluolu ja käsitööoskustega. Sel sügisel avame Hanila 
muuseumi kauaaegse juhataja Liivi Vainu mälestusnäi-
tuse tema valmistatud imeilusatest rahvariietest ja kudu-
mitest ning järgmisesse hooaega võiks ette kujutada juba 
tihedamat koostööd teiste muuseumite, turismiettevõtete, 
ümbruskonna kirikute ja Matsalu rahvuspargiga.

Tänavu kevadel täitus Hanila muuseumil 25 aas-
tat asutamisest. Nii kaugele on jõutud tänu paljudele 
toredatele inimestele ja kogukonna toetusele, aga 
eriti Hanila Muuseumi Seltsi aktiivsele tegutsemisele.  
 
Palju tänu kõigile tegijatele, juhatajatele, toetajatele ja 
kaasamõtlejatele, jõudu ja rahulikku meelt ka uutes 
oludes!

Pikemalt juubeliteemadel juba järgmistes 
väljaannetes. 

Foto: Maire Toming
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Festivali kolmas päev – reede, 21. september – tõotab tulla 
eriliselt põnev. Keskpäeval näitame ungari filmide eripro-
grammi, millele eelneb Ungari Instituudi väike vastuvõtt 
ja vestlus. Õhtupoolikul aga avaneb kõigile võimalus saada 
osa Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks valminud erilise loo-
dusfilmi “Tuulte tahutud maa” pidulikust esilinastusest. 
Filmi autor Joosep Matjus on siinsamas Matsalu kandis 
suvesid veetev mees, kes ütleb, et ilma selle festivalita ei 
olekski üldse Eestis täna elusat loodusfilmikultuuri alles. 
Mida ja kuidas tema filmides näeb, saab reedel otse temalt 
endalt küsida. Samuti saab reede õhtul Lihula mõisas toimu-
val kontserdil kuulda muude toredate esinejate seas filmile 
taustamuusika teinud ansamblit Eeter. Kindlasti jätkub 
õhtu pikalt ja meeleolukalt.

Põnevaid filme ja üritusi on aga täis ka laupäev. Loodusest 
inspiratsiooni saanud ehtekunstnikud grupeeringust Sym-
biosis tulevad festivalile läbi viima metallivalu töötuba, 
mille raames saab igaüks endale ise valada väikese linnu-
munakujulise festivalisuveniiri. Selle toreda tegevuse võib 
plaani võtta näiteks filmide vahele loodusest inspireeritud 
näitusi vaadates või osa võttes loodusfotograafide semi- 
narist Lihula mõisas, kus saab piiluda fotograafide põne-
vasse maailma. Kindlasti on lisaks püsivatele kohvikutele 
laupäeval Lihulas avatud nii mõnigi ajutine kohvik või 
söögikoht, mida avastada ja kus festivalimuljeid jagada. 
Hoidke silmad lahti ja kutsuge sõbrad Lihulasse festivali- 
melust osa saama! 

Laupäevase päeva lõpetab festivali lõputseremoonia, kus 
žürii kuulutab välja rahvusvahelise võistlusprogrammi 
võitjad. Ent festival sellega veel ei lõpe, sest linastusi on täis 
ka pühapäev ja hilinejatel on kaval kohale tulla just siis: 
pühapäevases programmis saab näha laupäeval värskelt 
pärjatud parimaid filme. 

Festivali külastavad ka filmiautorid
Festivalile on oodata mitmeid filmiautoreid, kellelt on 
külastajatel otse võimalik küsida, kuidas mingi põnev kaader 
sündis või miks üldse mõni ettevõtmine alguse on saanud. 
Samas on see kordumatu võimalus ka kõigile, kes soovivad 
hiljem enda korraldatud üritusel, kooliklassis, turis- 
mitalus või kus iganes festivalil linastuvaid filme näidata: 
linastusluba saab küsida otse autorilt ja festivali meeskond 
saab lisaks jagada soovijatele filmide tõlkeid.

Täna pole veel kõik festivali esinejad täpselt teada, seetõttu 
jään selles artiklis nende osas napisõnaliseks. Julgen vaid 
lubada, et tulemas on väga palju põnevat, millega kursis 
olemiseks võiks näiteks Facebookis jälgida Matsalu loo-
dusfilmide festivali lehte või kodulehte www.matsalufilm.
ee. Kindlasti soovitan aga festivalipassi osta 20 euro eest 
Piletilevist juba täna, sest kõik, kes sealtkaudu endale passi 
lunastavad, saavad kaheks kuuks tasuta loodusteadusliku 
ajakirja National Geographic Eesti väljaande tellimuse!

Festival ootab ka sel aastal enda ridadesse tublisid vaba-
tahtlikke ja praktikante, kes aitavad festivali korraldada 
ja saavad niiviisi kindlasti ka nii mõndagi kasulikku ise 
õppida. Lihula gümnaasiumi õpilased saavad oma huvi üles 
näidata huvijuhi kaudu, kuid loodusfotost ja -filmist huvi-
tatud praktikante oleme valmis kaasama ka kaugemalt.  

Kõik festivaliteemalised kommentaarid ja  
küsimused on oodatud.
Kontakt: silvialotman@gmail.com või 526 2013.

P oetess Doris Kareva sai inspiratsiooni festivali  
auhindadest, ehtekunstnik Merilin Pedastsaare 

“Veelinnu munadest” ja pühendas festivalile järgneva 
luuletuse:

Taevast ja unest, merest ja maast 
sündis Muna. Sääl sees
on äratundmise tiivad.

 
Kiikudes roos, kiikudes vees

nad korraga avanevad – ja hoos
pildi liikuma viivad.

Foto: MAFF
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K indlasti on kooliks valmis juba kõik pliiatsid ja suled, 
kuid paljude laste mõtted on endiselt veel ran-

naliival ja mängukaaslastega ringi uitamas. Hetkel arut-
len küll kooli alustavate laste seisukohalt, kuid pole paha 
ka veidi vanemate lastega peredel meelde tuletada kõike 
seda, kuidas loksutada ennast tagasi koolirütmi ning teha 
seda ikka turvaliselt.

Teel kooli
Liikluses kõndige koolitee koos kõige pisemate koolijüt-
sidega läbi, vaadelge ümbrust ka lapse tasandilt – kükitage 
maha ja avastate, et näiteks autonina ja -kere varjab oluli-
selt lapse vaatevälja, kui täiskasvanu näeb samal ajal läbi 
autoklaaside, pikem inimene ka üle autokatuse. Liikuge 
ülekäiguradadel ja reguleerimata ristmikel ning harjutage 
reeglit: “Peatu, vaata, veendu!”

Võõras linnas peaks selgeks saama bussipeatuste nimed ja 
bussi numbri. Busside värve ei tohiks pähe õppida, sest liinil 
masinad vahetuvad. Samuti ei peaks õppima peatust pähe 
stiilis “läheduses on vana maja”, sest puud, majad, elektri-
postid jmt kaovad või tekivad juurde üsna kiiresti. Kõnni-
teel, sõiduteel ja bussipeatuses ei ole müramiseks kohta – 
need alad on suurele liiklusele avatud ja mänguhoos võib 
juhtuda õnnetus.

Nii bussi- kui ka autosõidul tuleb kasutada turvavarustust, 
ehk traksid peale! Bussist maha minnes tuleb veenduda 
sõidutee ületamise ohutuses – oota veidi, kuni buss peatu- 
sest lahkub, ja alles siis mine üle tee. Bussi eest ja tagant ei 
tohi sõiduteele astuda, sest teistele liiklejatele on see väga 
ootamatu. 

Autojuhi ülesanne on jälgida autot peatades või parkides, 
et lapsel oleks ohutu sõidukist väljuda ja kooli liikuda – 
vajadusel pargi auto ja saada laps jalgsi kooli. Kooli park-
las liiguvad sõidukid jalakäija kiirusel. Ohutus kaalub igal 
juhul üle mugavuse, hommikuse kiirustamise või võima-
liku hilinemise.

Jalgrattal võib kooli tulla jalgrattakoolituse läbinud laps, 
sest sellisel juhul on ta õppinud ja teab ning oskab aimata 
ette, kuidas liiklus töötab. Kiiver pähe ja õhtuhämaruses 
jalakäijale helkur külge!

Koolis
Koolikiusamisele reageerige kohe, kuid rahulikult. Ves-
telge klassijuhatajaga, kellegagi, keda usaldate. Lapsele on 
kiusamine oluline, aga ka piinlik mure.

Hinnaliste esemete kaasaandmisel (sinna alla käivad ka 
lapsele olulised mänguasjad, ehted, meened, dokumendid, 
telefon jne) leidke kotis turvaline koht, kus neid hoida. Eel-
nevalt tehke eseme eritunnustest pilt (mõrad/mõlgid/krii-
pimised, peale kirjutatud nimi, peale kleebitud kleepsud, 
jalgrattal raaminumber jne). Eseme kadumise korral andke 
teada esmajoones õpetajale. 

Lapsega arutlege laenamisest, unustamisest, vahetamisest 
ja ära andmisest. Sõprussuhted muutuvad kiiresti, mistõttu 
ühel päeval sõbrale heatahtlikult laenatud näpuvurr võib 
teisel päeval muutuda tüliõunaks.

Teel koju
Tutvuge lapse sõprade, nende vanematega ja leppige lapse 
külaskäigud nii oma lapse kui ka teise koduga kokku. 
Mõistke, et erinevates kodudes on erinevad reeglid. Kooli 
ja kodu vahelisel teel olevatest ohtlikest kohtadest tuleb 
eemale hoida (eelkõige on lastele põnevad vanad maha-
jäetud majad, jäätunud veekogud jne). Ootamatutest käi-
kudest andku laps sõnumi või kõne teel teada.

Märkige päevikusse ja paluge lapsel pähe õppida isa-ema ja 
kodu kontaktid ning aadress (kirja panna eelkõige selleks, 
et kui näiteks bussiga õigest peatusest mööda sõidetakse, 
võib lapsel olla ähmiga raske meenutada erinevaid numb- 
reid ja aadresse, kui võõras inimene neid küsib).

Kodus
Internetisuhtluse puhul on võimalik jälgida ja kontrollida, 
milliseid lehekülgi uuritakse (internetiajalood, -logid jmt 
sisse lülitada). Oluline on usalduslik suhe ja teadmine, kel-
lega laps internetis vestleb, ehk arendage salaja uurimise 
asemel pigem mõnusat vestlust sellest, milliseid pilte saade-
takse, millist muusikat kuulatakse, milliseid mänge mängi-
takse – nii saab edasi uurida, kust uued internetituttavad 
pärit on jne. 

Kindlasti on vaja arutleda pildistamisest ning videote 
tegemisest ja saatmisest, enda andmete jagamisest. Näiteks 
saab kehtestada reegli, et mitte kellegi kodu ei pildistata ega 
filmita seest ega väljast. 

Vajadusel saab kehtestada ekraaniaja piirangu, sealjuures 
ise eeskuju näidates. Kui tihti on Teil telefon peos, ilma 
helistamise vajaduseta?

Jõudu sügisestel toimetustel!

Turvaline koolitee algab korralikust ettevalmistusest
Karmen Raud 
noorsoopolitseinik

Kaitseliidu patrullvõistlus “Sügistorm” tuleb taas

K aitseliidu Lääne maleva Lihula üksikkompanii kor-
raldab ajavahemikul 29.–30. september patrullvõist-

luse “Sügistorm 2018”, et selgitada välja parim võistkond 
patrull- ja lahingülesannete täitmisel.

Võistlus leiab aset Lääneranna valla territooriumil, algus-
punktiga Vatla linnusemäel. Rajale lubatakse kuni 15 nel-
jaliikmelist võistkonda. Võistkondadel tuleb trass läbida 
jalgsi ilma kõrvalist abi kasutamata ning täita erinevaid 
ülesandeid vastavalt patrulli käsule või marsruudilt saadud 

juhistele. Käsk, mis patrullile antakse, sisaldab tegevusi, 
mis on iseloomulikud nii luure-, toetus- kui ka lahing- 
patrulli ülesannetele.

Pealtvaatajad on oodatud võistlejatele kaasa elama 
pühapäeval, 30. septembril u kell 15.00 Lihula mõisa- 
mäele, mil algab võistluse viimane ja kõige vaatemän-
gulisem osa. 

Andrus Aruots 
Kaitseliidu Läänemaa maleva Lihula üksikkompanii liige

TEATED
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Spordiuudised

JALGPALL
Kolmanda liiga Lääne piirkonnas mängiv Lihula JK hoiab 
võistlustabelis kümne punktiga kümnendat kohta. Kokku 
on käesoleval hooajal peetud 13 mängu, millest kaks või-
deti, neli mängiti viiki ja seitse kaotati.

U13 VIII alagrupis mängiv Lõuna-Läänemaa JK hoiab 
võistlustabelis kolmeteistkümne punktiga viiendat kohta. 
Kokku on käesoleval hooajal peetud 8 mängu, millest neli 
on võidetud, üks mängiti viiki ja kolm kaotati.

Lõuna-Läänemaa JK uudistega saab tutvuda veebilehel 
www.lljk.ee 

KERGEJÕUSTIK
31. mail toimus Tallinnas Audentese ja TTÜ staadionil noorte 
heitjate seeriavõistluse II etapp, kus osales Lääneranna neiu 
Gertu Küttmann, kes saavutas tütarlaste U18 kuulitõukes ja 
vasaraheites II koha. Gertu treenib Niidupargi Kergejõusti-
kuklubis. 5. juunil toimus sama võistluse III etapp, kus Gertu 
Küttmann saavutas tütarlaste U18 vasaraheites II koha.

9. juunil toimusid Haapsalu staadionil Läänemaa kerge-
jõustiku meistrivõistlused, kus osales üheksa Lääneranna 
sportlast: Kulla Saatmäe, Kerli Ristikivi, Janne-Ly Siimon, 
Maia Vatsfeldt, Ainar-Sten Junker, Martin Teppan, Virgo 
Vallik, Krismar Liiv ja Tambet Järve. Poodiumile pääse-
sid seekord: Virgo Vallik III koht 100 m jooksus, Martin 
Teppan II koht 1500 m jooksus, Ainar-Sten Junker II koht 
kaugushüppes, Kerli Ristikivi III koht 100 m jooksus ja kau-
gushüppes, Janne-Ly Siimon III koht kuulitõukes, Kulla 
Saatmäe I koht kettaheites. 

10. juunil toimusid Tartus Tamme staadionil Eesti noorte 
karikavõistlused. Gertu Küttmann saavutas naiste U20 
kuulitõukes 5. koha ning vasaraheites I koha.

28.–29. juunil toimusid Rakvere staadionil Eesti U23, U20 
ja U18 vanuseklassi meistrivõistlused, kus osalesid ka meie 
valla noorsportlased: Gertu Küttmann, Kerli Ristikivi, Kris-
tiina Kukk, Martin Teppan, Krismar Liiv ja Tambet Järve. 
Poodiumile pääses seekord Gertu Küttmann, kes saavutas 
tütarlaste U18 vasaraheites II koha. 

4. juulil toimusid Pärnu rannastaadionil Eesti U14 ja U16 
meistrivõistlused, kus osalesid mitmed meie valla noor-
sportlased: Läänemaa KJK-s treenivad Maryan Mikiveer, 
Eliise Kolõtšev, Stefan-Lauri Mölder, Ken-Indrek Klimpuš, 
Trinity Õismets, Marleen Põld, Virgo Vallik ja Robert Idvani 
ning Niidupargi KJK kasvandik Kulla Saatmäe. Poodiumile 
pääses seekord Virgo Vallik, kes saavutas P U16 1500 m 
takistusjooksus esikoha.

17.–18. juulil toimusid Valga keskstaadionil 29. rukki- 
lillemängud, kus osales kaks meie valla noorsportlast, kes 
mõlemad treenivad Niidupargi KJK-s. Gertu Küttmann 
saavutas tütarlaste U18 kuulitõukes ja kettaheites I ning 
vasaraheites II koha. Kulla Saatmäe saavutas tütarlaste U16 
vasaraheites 4. ja kettaheites 8. koha.

2.–3. augustil toimusid Võru Spordikeskuses Balti U18  
meistrivõistlused, kus Eestit esindanud 48-liikmeline  
koondis jättis võidukarika koju. Eesti koondise koosseisu 
kuulus ka Lääneranna neiu Gertu Küttmann, kes saavutas 
vasaraheites II koha. 

4. augustil toimusid Lihula Gümnaasiumi staadionil Alek-
sander Kreegi mälestusvõistlused, kus Eesti parim kuuli- 
tõukaja Kristo Galeta saavutas isikliku rekordi 20.13, 

mis on Eesti kõigi aegade 4. tulemus. Poodiumikohtadega 
rõõmustasid publikut ka mitmed Lääneranna valla sport-
lased: Trinity Õismets T U16  kuulitõukes ja kettaheites III 
koht, Robert Idvani P U16 kuulitõukes I koht, Gertu Kütt-
mann T U18 kuulitõukes, kettaheites ja odaviskes I koht, 
Janne-Ly Siimon naiste kuulitõukes II ja kettaheites III 
koht, Andro Aavik meeste odaviskes III koht. Neile lisaks 
võistlesid Lääneranna vallast veel Rasmus Nikkel, Margus 
Morševitski, Kaaro Saatmäe, Eliise Kolõtšev ja Kulla Saat-
mäe.

Läänemaa KJK uudistega saab tutvuda veebilehel  
www.lljk.ee 

MAADLUS
28.–29. juulil toimus Soomes Kotka linnas, Tallinna ja Kotka 
linna sõpruskohtumine maadluses. Raskejõustikuklubi 
Leola sai sedapuhku kutse esindada sõpruskohtumises 
Tallinna linna. Kokku oli meeskonnas 14 maadlejat, neist 
5 Lääneranna vallast: Eerik Pank, Martin Mägist, Kristyn 
Pihelgas, Janar Sõber ja Stefan Lauri Mölder. Matšivõidud 
tulid seekord Martinilt ja Janarilt. Sõpruskohtumise üld-
võidu saavutas Tallinna linn.

RJK Leola uudistega saab tutvuda veebilehel  
www.rjkleola.ee 

MOTOKROSS
8. juulil toimus Kihlis Türi motokross, kus osales üks 
Lääneranna valla sportlane. Pärnu Motoklubis treeniv 
Aron Annerviek saavutas 85cc sõidus III koha.

28. juulil toimus Nurstes Hiiumaa MX Open harrastajatele, 
kus osales Pärnu Motoklubis treeniv Aron Annerviek, kes 
saavutas 85cc sõidus I koha.

4. augustil toimus Aravete motokross, kus Lääneranna 
noormees Aron Annerviek saavutas 85cc sõidus 4. koha.

RAHVASPRINT
4. augustil toimus Penijõe kruusateedel Lääneranna rah-
vasprint, kus J16 klassis Honda Civicul võistelnud Lääne- 
ranna valla noormees Eerik Pank ja tema kaardilugeja Rico 
Rodi saavutasid I koha.

RATSUTAMINE
21. juulil toimus Massu külas takistussõiduvõistlus “Massu 
Suvi”. Kavas olid avatud parkuurid kõrgustel 65/75, 90 
ja 105 cm. Lääneranna valda esindas kuus tütarlast, kes 
treenivad Massu Ratsaklubis: Trinity Õismets, Vaike Rein-
maa, Kristiina Kukk, Anna-Maria Kukk, Mariliis Nikkel ja 
Marjana Kuldsaar. Poodiumile pääses seekord Vaike Rein-
maa hobusega Orfix, kes saavutasid parkuuris kõrgusel  
90 cm II ning 105 cm I koha.

16. mai – 15. august

SPORT

Foto: Mariann Peksar
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Lääneranna Teataja toimetus 
Lääneranna Vallavalitsus,  
Jaama 1, Lihula 90302 
E-post: ajaleht@laaneranna.ee 
ajaleht.laaneranna.ee

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

TOIMETUS

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

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

Lääneranna valla külade suvemängud võitis Massu küla 
meeskond

J uuni viimasel laupäeval toimusid Massus esimesed 
Lääneranna valla külade suvemängud, kus osales 

kuus võistkonda: Lihulast, Kirblast, Virtsust, Vatlast, 
Tuudilt ja Massust.

Võistkondlikeks aladeks olid võrkpall, rannajalgpall, 
sulgpall, tänavakorvpall ja köievedu. Individuaalaladeks 
noolevise (mehed/naised eraldi arvestuses), 1000 m jook-
sukross (naised/mehed eraldi arvestuses), palgitõste ja 
takistussõit.

Individuaalalade esikolmikud
Jooksukross, naised: Trinity Õismets (Vatla), Maria Reks 
(Kirbla), Pilleriin Jaanus (Massu). Mehed: Ats Ehasalu 
(Tuudi), Martin Murre (Kirbla), Mirjo Koit (Massu)

Noolevise, naised: Paula Marit Leiumaa (Virtsu), Janely 
Vestli (Vatla), Pilleriin Jaanus (Massu). Mehed: Arvi Ales-
maa (Tuudi), Reilo Mark (Kirbla), Priit (Massu)

Palgitõste: Vaido Veek (Massu), Ats Ehasalu (Tuudi), Romel 
Puda (Kirbla)

Ratsutamine: Maria Reks (Kirbla), Marjana Kuldsaar 
(Lihula), Trinity Õismets (Vatla)

Võistkondlike alade esikolmikud
Võrkpall: Kirbla, Massu, Virtsu

Sulgpall: Massu, Kirbla, III-IV kohta jäid jagama Vatla ja 
Virtsu

Korvpall: Massu, Tuudi, Lihula

Rannajalgpall: Tuudi, Kirbla, Vatla

Köievedu: Tuudi, Massu, Kirbla.

Punkte teeniti nii individuaal- kui ka võistkondlikel aladel. 
Individuaalaladel oli parim Kirbla, teenides 52, teine oli 
Massu 49 ja kolmas Vatla 46,5 punktiga. Võistkondlikel 
aladel sai Massu 102 punkti, Tuudi 94 ja Kirbla 90. Selleks, 
et välja selgitada võitja, liideti mõlemad punktid kokku:  
I koht Massu 151, II koht Kirbla 142, III koht Tuudi 136,  
IV koht Vatla 119,5, V koht Virtsu 88,5 ja VI koht Lihula 26 
punktiga.

Ann Meriste-White 
Lääneranna valla külade suvemängude korraldaja 

Fotod: Aivar Rääts, Marko Mumm, Kätlin Kadastik, 
Mariann Peksar, RJK Leola
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OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee

K.MET AS pakub tööd metallitöölistele. Väljaõpe kohapeal. Sooviavaldus koos palgasooviga saata e-mailile tambet@kmet.ee. 
Lisainfo telefonil 504  9538, Tambet Järve

Jalgratta remont ja rent Lihulas. Telefon 523 6933 Ants Urb.

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

          + 372 55 694 310 info@puurvesi.ee
www.puurvesi.ee

PUURKAEVUDE JA MAASOOJUS PUURAUKUDE 
PUURIMINE, PROJEKTEERIMINE NING HOOLDUS. 

VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKU RAJAMINE, 
REOVEEMAHUTITE, SEPTIKUTE, BIOPUHASTITE, 

SÜVAVEEPUMPADE JA VEEFILTRITE 
PAIGALDUS, HOOLDUS, MÜÜK. 

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 
ajaleht@laaneranna.ee

Värbamisettevõtte B&H Solutions OÜ kliendiks
on kasvav Pärnu puidutöötlemisettevõte.
Seoses töömahtude kasvuga võtame tööle

MEHAANIKU
kelle tööülesanneteks on mehaaniliste
puidutöötlemisseadmete ja -liinide
regulaarne hooldus ning koostöös arendusjuhiga tootmissead-
mete parendamine ja täiustamine.

Nõudmised kandidaadile:
• mehaaniku või mehhatrooniku haridus või sellealane töökogemus
• masinate häälestamise ja remondikogemus
• teadmised automaatikast ja elektritöödest
• tehniline taiplikkus ja korrektsus tööprotsesside teostamisel
• kohusetundlikkus ja vastutustunne
• valmisolek graafikuga tööks (hõlmab ka öövahetusi ja töötamist

nädalavahetustel).

Ettevõte pakub:
• sisseelamist kogenud kolleegide juhendamisel ja mitmekesist tööd
• stabiilset töökohta jõudsalt arenevas ettevõttes
• sõbralikku kollektiivi
• erialaseid koolitusi
• spordiklubi, veekeskuse ja bowling´u külastusi
• erinevaid omatöötajate hüvesid
• brutopalka 15 €/h.

Kandideerimiseks saada CV hiljemalt 16. septembriks 2018
e-posti aadressil cv@bhsolutions.eu

Vaata lisaks veebist: bhsolutions.eu/mehaanik-2

Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud huvikool (kood 173857) 

MASSU RATSA- 
SPORDIKOOL

kutsub 6 – 18-aastaseid  
lapsi ja noori

TRENNI

Täpsem info tel. + 372 5283434     

 www.massuratsaklubi.ee/ratsakool  •  info@massuratsaklubi.ee

ASUME PÄRNUMAAL, LÄÄNERANNA VALLAS, MASSU KÜLAS.

Trennid algavad  oktoobris. 

  Treening-gruppidega saab  

     liituda aastaringselt. 

         Lapsi ootavad 

           atesteeritud treener,  

             turvaline keskkond   

            ja rahulikud hobused.

5. september alates 10.00 
KOONGA 

PEREARSTIKESKUSES 
Etteregistreerimine 
telefonil 446 2530

13. september alates 10.00 
VARBLA 

VALLAMAJAS 
Etteregistreerimine 
telefonil 449 6624, 

524 2485


