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Mikk Pikkmets 
Lääneranna  vallavanem

L ugupeetud õpilased, lapsevane-
mad, õpetajad ja Lääneranna 

valla koolide pered – soovin teile 
kõigile head ja huvitavat õppeaastat! 
Loodan, et see saab olema teadmiste- 
ja väljakutseterikas, aga ka põnev 
ja meeldejääv. Lääneranna Valla-
valitsus plaanib käesoleval aastal 
viia haridusvaldkonnas sisse mõned 
muudatused, mille õnnestumine ja 
rakendamise sujuvus sõltub paljuski 
teist, head õpetajad ja lapsevanemad. 
Teil on nendes muudatustes kandev 
roll.   

Iga kool ja õpilane on oluline 
Käesoleva aasta 1. september oli 
pühapäev ning tarkusepäeval toi-
musid avaaktused kokku viies Lääne- 
ranna valla koolis ja seda enamjaolt 
tunniste vahedega. 2. septembril 
pidasid avaaktust kaks üldharidus- 
ning üks huvikool. Kui enne valdade 
ühinemist jõudis vallavanem kõikidele 
avaaktustele, kuna neid oli kuni 3, siis 

täna kahjuks ei ole seda puht füüsili-
selt võimalik teha, mistõttu on Lääne- 
ranna valla aktustel osalenud kas val-
lavanem või vallavalitsuse esindaja. 
Vallavalitsuse ja vallavanema jaoks on 
kõik lapsed ja koolid olulised, mistõttu 
ei maksa näha vallavanema aktusel 
puudumisest suhtumise väljendamist, 
vaid tuleb mõista reaalsust, et mitmes 
kohas korraga olla ei ole võimalik.

Alanud õppeaastal avasime Lääne- 
ranna valla seitsmes koolis kuus esi-
mest klassi, kokku alustas kooliteed 
31 esimese klassi last. Mõned koolid 
rõõmustavad, kui nende majas läheb 
esimesse klassi 2–3 õpilast, kuid samas, 
arvestades haridussüsteemi rahasta-
mist oleksime pidanud sellise hulga 
õpilastega avama vaid kolm esimest 
klassi. Siin on väga selge mõtlemise 
koht nii volikogu liikmetele, lapse- 
vanematele kui ka kõigile maksu-
maksjatele.

Spordihoone renoveerimine 
puudutab paljusid
Suurimad töökorralduslikud muuda-
tused ootavad käesoleval aastal ees 
Lihula Gümnaasiumi kooliperet, sest 
üsna pea alustatakse spordihoone 
renoveerimisega, mistõttu tuleb just 
õpetajatel ja juhtkonnal olla erili-
selt nutikas, et mõelda välja lahen-
dused kehalise kasvatuse tundide 
toimumiseks. Ka kõik need Lääne- 
ranna valla sportlased, kes kasutasid 
hoonet peale kooliaega, peavad olema 
loovad, et leida lahendus ja võimalus 
trenni tegemiseks. Vallale kuuluvad 
spordisaalid Lõpel, Kõmsil, Koongas, 
Vatlas, Varblas ja Virtsus. Vallavalit-
suse poolt saame olla abiks ruumide 
leidmisel ning läbirääkimiste pidami-
sel. 

Nagu eelnevalt mainitud, sõlmiti koo-
liaasta alguses leping Lihula Gümnaa-
siumi spordihoone renoveerimiseks. 
Jah, esimeses etapis küll ainult pal-
limängusaali osas, kuid selle järgi on 
ka kõige suurem vajadus. Vallavalit-

sus töötab selle nimel, et saada veel 
täiendavat rahastust nii olmebloki, 
maadlussaali kui ka parkimisala ehi-
tamiseks veel enne, kui pallisaali osa 
valmib  – kas see nii läheb, selgub lähi-
kuudel. Selge on see, et ainult valla 
eelarve abil me täna kõiki olemasole-
vaid haridusvõrgu hooneid ja rajatisi 
renoveerida ning ajakohastada ei jõua.

Töökorralduslikud uuendused 
huvitegevuse valdkonnas
Käesoleva õppeaasta jooksul soo- 
vime võtta kasutusele huvitegevuse 
korraldamiseks programmi Arno, mis 
lihtsustab nii kasutajate kui ka ringi-
juhtide ja treenerite ning raamatupi- 
damise tööd. Hetkel on olukord selline, 
et iga kool ja asutus sõlmib eraldi lepin-
guid nii ringijuhtide kui ka treeneri- 
tega. Viimased peavad seetõttu edas-
tama erinevaid töötabeleid ja pidama 
eraldi arvestust iga ringi/trenni kohta 
ning omakorda edastama kõik vajali-
kud andmed vallavalitsusele, kes oma-
korda tegeleb nii palkade arvestamise 
kui ka eelarve planeerimisega. Inter-
netipõhine haridusteenuse haldamise 
süsteem ARNO võimaldaks aga vähen-
dada bürokraatiat, lihtsustada raama-
tupidamist ning tagaks valdkonna eest 
vastutavate ametnike ligipääsu vaja-
likule infole. ARNO süsteemi kasu-
tuselevõtt ei hõlbusta ainult amet- 
nike ja allasutuste/ringijuhtide tööd, 
vaid loob lastevanematele võimaluse 
omada ülevaadet sellest, mida nende 
lapsed trennis/ringis õpivad, kui kor-
rapäraselt nad neid külastavad, ning 
lihtsustab lepingute sõlmimist ja liik-
metasude maksmist.  

Lisaks ARNO süsteemi kasu-
tuselevõtule ühtlustame käesoleva 
õppeaasta jooksul ka ringijuhtide 
töötasud, mis varasemates valdades 
erinesid märkimisväärselt. Huvite-
gevuse süsteemi ühtne korraldamine 
ja tasude ühtlustamine on ühinemis-
lepinguga ettenähtud tegevused, mil- 
lede sujuv rakendamine ja elluviimine 
sõltub meie kõigi koostööst.
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Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu 
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

19. septembril 2019 toimus Lääneranna Vallavolikogu 
kahekümne neljas istung, kus osales 20 ning puudus 1 val-
lavolikogu liiget. Päevakorras oli 5 punkti. Vastu võeti 5 
otsust.

 » Otsustati mitte nõustuda Eesti Leegioni Sõprade Klubi 
poolt esitatud taotlusega mälestuskivi mälestuskivi pai-
galdamisega Lihula kalmistule (otsuse terviktekst lk 3).

 » Otsustati tunnistada peremehetuks Rauksi külas asuv 
elamu ehitisregistri koodiga 121282943 ja tehti üles- 
andeks Lääneranna Vallavalitsusele võtta ehitis oma 
valdusse ja kanda käesoleva otsuse alusel riiklikusse 
ehitisregistrisse ehitise omanikuna Lääneranna vald.

 » Otsustati võõrandada Aktsiaseltsile Matsalu Veevärk 
Lihula linnas asuv kinnisasi Mäe tn 7, kinnistu regist- 
riosa nr 12919250, katastritunnus 43001:001:0146 ja 
omandada Aktsiaseltsilt Matsalu Veevärk Lihula linnas 

asuva kinnistu registriosa numbriga 2878232 kinnis- 
asja koosseisus olev katastriüksus aadressiga Oja tn 8a, 
katastritunnusega 43001:001:0339.

 » Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapa-
nekule Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplanee- 
ring vastavalt Klotoid OÜ tööle nr 110419 “Ootuse kin- 
nistu detailplaneering”

 » Otsustati tunnistada osaliselt kehtetuks Varbla Vallavo-
likogu 29.04.2004. a otsusega nr 24 kehtestatud Kuusiku 
maaüksuse detailplaneering Sinilille (katastritun-
nus 86301:001:0497) ja Nurmenuku (katastritunnus 
86301:001:0496) kinnistu osas. 

Järgmine Lääneranna Vallavolikogu koosolek toimub 17. 
oktoobril kell 14.00 Lihula Kultuurimaja peegelsaalis.

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Lääneranna valla sekretär-registripidaja

Perioodil 15. august – 15. september 2019 toimus viis 
Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimingutele 
nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste, hoolekan-
deasutuses hooldamise määramise, abivahendi soetamise, 
koduteenuse osutamise, maaüksuste sihtotstarvete ja 
projekteerimistingimuste määramisele, projekteerimis- 
tingimuste andmisest keeldumisele, koha-aadresside kor-
rastamisele, ehitus-, kasutuslubade väljastamisele, puur-
kaevude asukohtade kooskõlastamisele, hajaasustuse  
programmi toetuste kasutamise aruannete heakskiit-
misele, huvitegevuse toetuseks raha eraldamisele, kor-
raldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest erandkorras 
vabastamisele ning korraldatud jäätmeveoga mitteliitu-
nuks lugemise taotluse rahuldamata jätmisele otsustati 
järgmist:

 » Kuulati ettevalmistatud korralduse eelnõud “Lääne- 
ranna valla eelarvest mittetulundusühingute toeta- 
mine”. Otsustati korraldust mitte vastu võtta.

 » Anti luba 30. augustil Anni pubi terrassil Virtsu ale- 
vikus toimuvale avalikule üritusele Sadama Rock, 27. 
septembril Lääneranna valla territooriumil toimuvale 
sõjalis-sportlikule  patrullvõistlusele “Sügistorm 2019” 
ja 27.–28. septembril  Lääneranna valla territooriumil 
toimuvale sõjalis-sportlikule rännakule “Kotkaretk”. 
Ürituste korraldamisel tuleb järgida Lihula valla ava-
liku ürituse korraldamise korda ja Lääneranna valla 
heakorraeeskirja.

 » Arutati ja võeti seisukoht Kinnika maaüksuse jagamise 
võimalikkuse kohta ning Tuudi külas asuva maaüksuse 
munitsipaalomandisse võtmise kohta.

 » Kinnitati eluruumi kohanduse saajate nimekiri.

 » Seoses tööjuubelitega avaldati tänu ja tunnustati ning 
anti Lääneranna Vallavalitsuse tänukiri alljärgnevatele 
Lihula Gümnaasiumi töötajatele: Raili Linn, Astrid 
Paulus, Tiia Lehiste, Kaire Pärnpuu, Liina Vaimla, Elve 
Sikk.

 » Tunnistati edukaks riigihange “Ratastraktori 26-30 
kW täisteenusrent”, eesmärgiga võtta kasutusrendile 
kommunaalmajanduse ülesannete täitmiseks väike- 
traktor tähtajaga 5 aastat. Hanke edukaks pakkumuseks 
tunnistati OÜ Baltic Agro Machinery pakkumus. Anti 
nõustumus eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks 
peale kümnepäevase ooteaja möödumist.

 » Tunnistati edukaks lihthankemenetlusega riigihange 
“Lihula Gümnaasiumi spordihoone I etapp. Omani-
kujärelevalve teenus”. Hanke edukaks pakkumuseks 
tunnistati AS Infragate pakkumus. Anti nõustumus 
eduka pakkumuse esitanud isikutega töövõtulepingute 
sõlmimiseks peale 5-tööpäevase ooteaja möödumist.

 » Kinnitati Lääneranna Teataja paberlehes ja veebikesk-
konnas reklaami avaldamise tingimused ja hinnad.

Tugispetsialistide kättesaadavus kõikidele 
lastele 
Käesolevast õppeaastast oleme loonud kohad tugispetsia- 
listidele vallavalitsuse struktuuri ning oleme esimesed 
spetsialistid ümber vormistanud. Eesmärk on tagada tugi- 
spetsialistide (logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog)  
kättesaadavus kõikidele lastele ning tagada spetsialistidele 
ühtlasem töökoormus ja kõrgem töötasu.

Varasemalt olid tugispetsialistide koormused jagatud 
mitme asutuse vahel, mis tähendas mitmeid erinevaid 

lepinguid ning töötasude määrasid – jällegi soovime vähen-
dada bürokraatiat ning lihtsustada nii töötaja kui ka asu- 
tuste tööd.

Alanud õppeaasta jooksul soovime koostöös kõigi haridus- 
asutustega koostada Lääneranna valla haridusvõrgu  
arengukava. Selle koostamisel tuleb läbi arutada ja kokku 
leppida, kuidas lähima kümne/viieteistkümne aasta jooksul 
haridusasutuste võrk kohaneb laste arvuga ning millised 
hooned ja rajatised vajavad uuendamist ja kohandamist.

Hoidkem positiivset meelt ja olgem avatud muutustele!
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 » Kinnitati Lääneranna valla 2019. aasta heakorra-
konkursi “Kaunis kodu” võitjateks järgmiste kategoo- 
riate parimad:

 ◦ elamud tiheasustuses – Linnamäe 3, Virtsu alevik

 ◦ maakodud – Maru, Keemu küla ja Ööbiku, Tõusi küla

 ◦ kortermajad – Pärna tn 6, Lihula linn

 ◦ sotsiaal-, äri- ja tootmishooned – Oidrema mõis, 
Oidrema küla ja Sepa-Jaani, Kelu küla

 » Võeti vastu korraldus “Hankeplaani muutmine ja riigi-
hanke korraldamine. Lääneranna valla 2019. a hanke-
plaani lisati avatud hankemenetlusega riigihange 
“Premiumpelleti ost” raamlepingu tähtajaga 3 aastat ja 
eeldatava maksumusega 200 000,00 eurot. Moodustati 

lihthanke pakkujate kvalifitseerimiseks, pakkumuste 
läbivaatamiseks ja hindamiseks komisjon koosseisus 
Martin Tee, Margus Källe ja Rein Kruusmaa.

 » Koormati isikliku kasutusõigusega Lääneranna vallale 
kuuluvad Tööstuse tänava, Jaama tänava ja Raudtee 
tänava kinnistud Imatra Elekter AS kasuks.

 » Anti volitus elektrienergia ühishanke korraldamiseks.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati üksteist 
eelnõud.

Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on 
leitavad Lääneranna Vallavalitsuse elektroonilisest doku-
mendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendireg-
ister.

Lääneranna Vallavolikogu seisukoht Eesti Leegioni Sõprade 
Klubi taotlusele
23.07.2019 esitas Eesti Leegioni Sõprade Klubi (ELSK) taot-
luse Lääneranna Vallavalitsusele, kus paluti luba paigal-
dada Lihula kalmistul asuvale korrastatud alusele (kus 
paiknes mälestuskivi “60 aastat Eesti kaitselahingutest”) 
mälestuskivi, mis meenutaks lisaks Eesti kaitselahingute 
75 aasta tagustele sündmustele ka 15 aasta taguseid sünd-
musi sealsamas paigas. Nimetatud mälestuskivi mäles-
tuskivi sooviti paigaldada 20. augustiks 2019 ning samuti 
paluti leida võimalus hoolduslepingu sõlmimiseks eelpool 
nimetatud asukoha hooldamiseks või eraldada antud plats 
kalmistul (asukohaga Lihula linn Pärnu mnt 11) pikaaja- 
liseks kasutuseks.

Lääneranna Vallavalitsus tutvustas saadud taotlust 
25.07.2019. a volikogu erakorralisel istungil ning voli- 
kogu otsustas, et soovib saada täiendavat informatsiooni 
ja pilti paigaldada soovitud mälestuskivi kohta ning et 
volikogu arutab antud küsimust järgmisel volikogu istungil 
22.08.2019. a.

31.07.2019. a esitas vallavalitsus täpsustavaid küsimusi, 
millele saabusid vastused 15.08.2019. a. Volikogu arutas 
antud küsimust 22.08.2019. a istungil päevakorra 8. punk-
tina ja otsustas moodustada töökomisjoni volikogu seisu-
koha kujundamiseks. Töökomisjoni kuulusid volikogu poolt 
Arno Peksar, Rait Maruste ja Meelis Malk. Töökomisjon 
käis koos 13.09.2019. a ja kujundas alljärgneva seisukoha 
Lääneranna volikogule vastuvõtmiseks.

Volikogu tõdeb, et vallavalitsus arutas taotlust 05.09.2019. 
a istungil. Töökomisjoni nimetati vallavalitsuse poolt Mikk 
Pikkmets, Margus Källe ja Tiina Lobja, kes kujundas alljärg-
neva vallavalitsuse arvamuse ning ettepanekud.

Vallavalitsus on arvamusel, et Lääneranna vallale kuu-
luvad kalmistud on lahkunute matmise ja mälestamise 
kohaks, mitte koosolekute, avalike ürituste ja muude sünd-
muste korraldamise kohaks, millel ei ole otsest seost antud 
kalmistule maetud isikutega ning häirib nende hauarahu.

Vallavalitsus on seisukohal, et kui Lihulasse mälestuskivi 
paigaldada, siis võiks see asuda Vabadussamba pargis ning 
selles osas on vallavalitsus teinud ka ettepanekuid lähiajal 
toimuvale arhitektuurikonkursile võimalike lahenduste 
väljapakkumiseks. Lisaks leiab vallavalitsus, et võimalik 
paigaldatav mälestuskivi peab olema seotud kohalike isi-
kute või sündmustega.

Taotluses märgitud mälestuskivi mälestab 2004. aastal 
Lihula kalmistult eemaldatud mälestuskivi, mis tekitab nii 
kohalikes elanikes kui ka teistes inimestes vastandlikke 
tundeid.

2004. aasta sündmuste kohta on kalmistul olemas mäles-
tuskivi alus ja infotahvel, kus toimunud sündmused on 
kirjeldatud. Vallavalitsus leiab, et võimaliku mälestuskivi 
paigaldamisel tuleb kaasata kohalikke elanikke ning küsida 
nende arvamust.

Lääneranna Vallavalitsus on päri, et eestlasi, kes ajaloo 
keerdkäikude tõttu sattusid sõdima Teises maailmasõ-
jas Saksa mundris, ei ole piisavalt mälestatud. Kuid nende 
mälestamiseks Lihulas peab olema otsene seos siit pärit isi-
kute või siin toimunud sündmustega.

Volikogu on päri vallavalitsuse arvamuse ja selle põhjen-
dustega. Lisaks osundab volikogu, et taotlejatel puudub 
seos Lihula või Lääneranna vallaga. ELSK on registree- 
ritud väljaspool valda ja samuti ei ole valla elanikeks taot-
luse esitajad. Lisaks osundab volikogu, et ei Lihulas ega ka 
Lääneranna vallas ei toimunud lahinguid, milles osales 
Eesti Leegion.

Ka on volikogu seisukohal, et pakutava mälestuskivi 
visuaalne kujund ning sellel olev tekst on ebatäpne ja eksi-
tav ning vastupanuliikumist põhjendamatult kitsendav ja 
ühepoolne. Mälestuskivi on pakutaval kujul provokatiivne, 
totalitaarsete riikide konfliktis üheselt poolt valiv.

Volikogu ei pea põhjendatuks vastupanuliikumises ainult 
ühe elemendi (võitlust Saksa mundris) esiletoomist ning 
seeläbi teiste vastupanuliikumise vormide kõrvalejätmist. 
Volikogu leiab, et vastupanuliikumine väärib kohast mäles-
tamist ja sellekohast monumenti ning teeb vallavalitsusele 
ülesandeks astuda asjakohaseid samme ning kavandatu 
kooskõlastada vallavolikoguga.

Lähtuvalt eeltoodust ja juhindudes kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 22 lõikest 2, Lääneranna Vallavoli- 
kogu otsustab:

 » Mitte nõustuda taotluses märgitud mälestuskivi mäles-
tuskivi paigaldamisega Lihula kalmistule.

 » Vallavalitsusel mitte sõlmida hoolduslepingut taotluses 
nimetatud asukoha hooldamiseks.

 » Mitte eraldada taotluses nimetatud platsi pikaajaliseks 
kasutuseks.

 » Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul 
otsuse teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna Hal-
duskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 
korras või vaide Lääneranna Vallavolikogule haldusmenet-
luse seaduses sätestatud korras.
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Planeeringute teated
Anna Palusalu 
Lääneranna valla planeeringu- ja arendusspetsialist

Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, 
Kadakatuka ja Männituka detailplaneeringu 
eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek
Lääneranna Vallavalitsus teatab Hõbesalu küla Sada-
makalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka detail-
planeeringu eelnõu (eskiisi) avalikust väljapanekust, mis 
toimub 01.10–01.11.2019 ning avalikust arutelust, mis 
toimub 08.11.2019 kell 15.00 Varbla teeninduskeskuses. 
Detailplaneering algatati Lääneranna Vallavolikogu 
21.03.2019 otsusega nr 130. 

Detailplaneeringu eesmärk on neljale olemasolevale 
kinnistule ehitusõiguse määramine väikeelamute ehita-
miseks, kinnistute sihtotstarvete muutmine ja ranna ehi-
tuskeeluvööndi vähendamine. Lisaks juurdepääsude ning 
liikluskorralduse lahendus, sh servituutide seadmise vaja-
duse selgitamine, tehnovõrkude iseloomu ja asukohtade 
määramine, haljastuse põhimõtete selgitamine. 

Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplanee-
ringu avalik väljapanek
Lääneranna Vallavolikogu võttis 19.09.2019. a otsusega nr 
165 vastu Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplanee-
ringu ja suunas selle avalikule väljapanekule. Planeerin-
guala suurus on 1,6 ha, maakasutuse sihtotstarve 100% 
maatulundusmaa. 

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine 
elamu ja abihoonete rajamiseks, paadi veeskamiskoha, 
juurdepääsu ja tehnovõrkude planeerimine ning ehi-
tuskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine. Ootuse 
kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.10–
19.11.2019. a. 

Haapsi küla, Männimäe kinnistu eskiisi avalik 
väljapanek
Lääneranna Vallavalitsus teatab Haapsi küla Männimäe 
kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalikust väl-
japanekust ja arutelust. Detailplaneering algatati Lääne- 
ranna Vallavolikogu 18.04.2019. a otsusega nr 139.

Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kuni kaheksaks 
elamukrundiks, paadikanali ja paadikuuri planeerimine 
ning ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tege- 
mine. Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 
21.10–19.11.2019. a ning avalik arutelu 20.11.2019 kell 16.00 
Varbla teeninduskeskuses. 

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda 
tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses aadressil Jaama tn 1, 
Lihula linn ja Lääneranna valla kodulehel www.laaneran-
navald.ee/menetluses. 

Detailplaneeringute avaliku väljapaneku ajal on igal isi-
kul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.  
Arvamused esitada kuni avaliku väljapaneku lõpuni kirjali-
kult aadressil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula 
linn 90302 või e-posti aadressil vallavalitsus@laaneran- 
na.ee. 

Mereäärse küla Kuusiku kinnistu detail-
planeeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine
Lääneranna Vallavolikogu tunnistas 19.09.2019.a 
otsusega nr 166 osaliselt kehtetuks Varbla Vallavolikogu 
29.04.2004. a otsusega nr 24 kehtestatud Mereäärse küla 
Kuusiku kinnistu detailplaneeringu Sinilille (katastritun-
nus 86301:001:0497) ja Nurmenuku (katastritunnus 
86301:001:0496) kinnistute osas. 

Planeeringuga moodustati kolm kinnistut ning määrati 
neile ehitusõigused üksikelamu ehitamiseks: Sinilille, Nur-
menuku ja Kiviranna kinnistud (kü 86301:004:0185, 100% 
elamumaa). Looduskaitseseaduse 01.04.2007.a kehtima 
hakanud redaktsiooni alusel jäid detailplaneeringuga keh-
testatud hoonestusalad ehituskeeluvööndisse. Kiviranna 
kinnistule on elamu ehitatud 2004. aastal Varbla Valla- 
valitsuse poolt väljastatud ehitusloa alusel. Sinilille ja 
Nurmenuku kinnistute osas ei ole detailplaneeringut ellu 
viidud. Kinnistutele, millel on ehitusõigus realiseerimata 
(Sinilille ja Nurmenuku), ei ole ehituslubade väljastamine 
ilma ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekut sisal-
dava kehtiva detailplaneeringuta õiguspärane. Keskkonna- 
amet märgib ehituskeeluvööndi vähendamise pers-
pektiivi kohta antud 16.03.2018.a kirjas 7-9/18/2755-2, 
et planeeringu kehtestamisest on möödunud 15 aastat, 
mistõttu ei saa eeldada, et muutunud oludes on kinnistule 
jätkuvalt võimalik ehitada. Kokkuvõtvalt viitab keskkon-
naamet, et ehituskeeluvööndi vähendamise otsus oleks 
tõenäoliselt keelduv. Ehituskeeluvööndi vähendamine saab 
toimuda Keskkonnaameti nõusolekul ning ehituskeelu-
vööndi vähendamise ettepanekut sisaldava kehtestatud 
detailplaneeringu alusel. 

TEATED

Ohutu kütteperiood on igaühe enda teha
Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo

T änavu on toimunud 472 eluhoone tulekahju, neist 
81 tulekahju on alguse saanud puudustega küttesüs-

teemide kasutamisest. Tulekahjudes on hukkunud 20 
inimest, neist 18 eluhoone tulekahjudes. 

Sügisel algab taas kütteperiood ning turvaliselt ette mõtlev 
koduomanik hakkab selleks aegsasti valmistuma. Enne 
kütteperioodi algust on viimane aeg korstnapühkija kut-
suda. Soojade ilmadega on võimalik veel parandustöid 
teha ning kütteseadmed korda saada.  Lääne päästekes- 

kuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Jaak Jaanso ütleb, 
et tahma- ja pigipõlengud, mis saavad alguse korstnast, on 
väga ohtlikud. “Korstnas tekkiv põlemine lõhub küttesead-
meid ning tekkivate pragude kaudu levib põleng kiirelt 
hoonesse. Sealt edasi tekivad juba korvamatud kahjud,” 
ütleb Jaanso.

Küttesüsteemist alguse saanud põlenguid saab iga 
koduomanik ennetada. Esimese asjana tuleb kutsuda 
kutseline korstnapühkija neid üle vaatama ja hooldama. 
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Muudatused maakonnaliini nr L31 Lihula– 
Ridaseristi–Salevere–Kõmsi–Vatla–Lihula
Alates 9. septembrist toimusid muudatused maakonnaliini 
nr L31 Lihula–Ridaseristi–Salevere–Kõmsi–Vatla–Lihula 
sõiduplaanis. Õhtusel reisil väljumisega Lihulast kell 15.00 
muutusid väljumisajad alates Vatla kooli peatusest kuni 
Kõmsi kooli peatuseni. Varem oli liinil ette nähtud seisuaeg 
Vatla kooli peatuses, mis uue sõiduplaani kohaselt toimub 
Kõmsi kooli peatuses. Muudatuse tulemusena tekib Vatla 
elanikel võimalus minna õhtul liini nr L31 kell 15.25 Vatla 
kooli peatusest väljuva bussiga lapsele Kõmsi lasteaeda 
järele ja naasta sealt kell 15.57 väljuva liini nr L19 bussiga.

Kahjuks peavad bussisõitjad edaspidi arvestama, et enam 
pole võimalik Kõmsi peatuses istuda Lihulast kell 15.45 väl-
juvalt Tallinn  Kuressaare bussilt ümber liini nr L31 bussile.

Muudatused maakonnaliinil 324 Pärnu–Lihu-
la ja uus maakonnaliin 325 Pärnu–Virtsu
Vastavalt sõitjate soovidele, tellib PÜTK alates 2. septemb- 
rist 2019 täiendavalt bussiliinile Pärnu–Lihula nr 324,  
väljumisega Pärnust kell 7.00, liinipikenduse Virtsu sada-
mani, uus liininumber on 325. Buss väljub Pärnust endiselt 
kell 7.00, jätkab Lihulast kell 8.20 sõitu Virtsu sadamasse, 
kuhu jõuab kell 8.44. Tagasisuunas sõitmist Virtsu sada-
mast alustab 9.05, et jätkata Lihulast 9.30 
liinivedu Pärnusse, s.o endise liini 324 kel-
laaegadel.

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.

“Küttesüsteeme tuleb hooldada nii tihti, et ei tekiks tahma- 
või pigipõlemise ohtu, kuid mitte harvemini kui üks kord 
aastas,” ütleb Jaanso. “Kui köetakse märgade küttepuu-
dega või on värske õhu juurdevool puudulik, tekib rohkem 
tahma. Siis tulebki puhastustööd käsile võtta tihedamini.”

Ühe korteriga elamus ja selle teenindamiseks vajalikus 
hoones või kuni 60-ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga ja 
kuni viie meetri kõrguses mitteelamus võib ahju, kami- 
nat või pliiti ning korstnat ja ühenduslõõri enda tarbeks 
neli aastat ise puhastada. Igal viiendal aastal tuleb kutse-
line korstnapühkija kutsuda. Loetelust suuremate ehitiste 
korral tuleb korstnapühkija tellida igal aastal. Ise puhasta-
des tuleb hoolitseda selle eest, et tahm saaks eemaldatud 
küttesüsteemi kõikidest osadest. Jaanso sõnul on tuhaimur 
küll väga hea abimees, kuid lõõrid tuleb kõigepealt korra-
likult lõõriharjaga läbi harjata ja alles siis imuriga tahm 
eemaldada.

Usaldusväärsete korstnapühkijate kontakte saab pääste- 
ala infotelefonilt 1524. Puhastamise üle arvestuse pida- 
mine on majaomaniku kohustus. Arvestuse pidamine 
on vajalik näiteks kindlustusseltsile, tõendamaks, et 
küttesüsteem on kontrollitud ja puhastatud.

Kui korstnapühkija avastab puhastustööde käigus, et 
küttesüsteemil on puudusi, koostab ta kirjaliku ettepaneku. 
“Ettepanekus tuuakse välja tuleohutusnõuete rikkumiste 
sisu, tuleohu kirjeldus ning vajalikud tegevused nende 
kõrvaldamiseks. Korstnapühkija ettepanekus toodud puu-
dused tuleb küttesüsteemi omanikul kõrvaldada,” ütleb 
Jaanso ning lisab, et ühe eksemplari edastab korstnapüh-
kija alati ka päästekeskusele. Kui omanik ise vastavalt 
korstnapühkija tähelepanekule enda küttesüsteeme korda 
ei tee, võib Jaanso sõnul oodata uksele koputama inspek-
torit, kes esitab puuduse kõrvaldamise nõude juba ette- 
kirjutusena.

A lates 01.10.2019 hakkab kehtima uus reklaami aval-
damise hinnakiri, mis on kinnitatud Lääneranna 

Vallavalitsuse 05.09.2019 korraldusega nr 541.

 ◦ 1 lehekülg ehk 480 cm2 – 320 €

 ◦ 1/2 lehekülge ehk 161–240 cm² – 160 €

 ◦ 1/3 lehekülge ehk 121–160 cm² – 100 €

 ◦ 1/4 lehekülge ehk 61–120 cm² – 80 €

 ◦ 1/8 lehekülge ehk 31–60 cm² – 40 €

 ◦ 1/16 lehekülge ehk 21–30 cm² – 20 €

 ◦ kuni 20 cm² või reakuulutus (kuni 4 rida) – 15 €

 ◦ veebibänner suuruses 1000 x 120px – 5 €/päev

 ◦ veebibänner suuruses 300 x 120px – 2 €/päev

Lääneranna valla paberlehes kuni 1/4 lehekülje ulatuses 
ja veebikeskkonnas reklaami avaldamine on valla kodani- 
kele, asutustele, ettevõtetele ja mittetulundusühingutele 
tasuta.

Reklaami tellimise info ja tehniliste tingimus-
tega saab tutvuda Lääneranna valla kodule-
hel www.laanerannavald.ee/ajaleht.

Lääneranna Teatajas avaldatava reklaami hinnakiri  
alates 1.10.2019
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Lääneranna valla kaunid kodud on selgunud

A prilli lõpus kutsusime üles valla elanikke ja kin- 
nistu omanikke esitama konkursile neid hooneid ja 

kinnistuid, mis nende hinnangul vääriksid äramärkimist 
ja tunnustamist. Konkursile esitati kokku 10 kandidaati: 
elamud tiheasustuses kategoorias üks kandidaat, maako-
dude kategoorias kuus, kortermajade kategoorias üks ning 
sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektide kategoorias 2 kandidaati.

Juuli lõpus toimunud ringreisil tutvusid komisjoni liikmed 
kõikide nominentidega. Augustikuu viimasel kolmapäeval 
toimunud koosolekul tutvustas komisjoni esimees osale-
jatele kõiki konkursile esitatud kandidaate koos illustreeri-
vate fotodega ning külastuskäigul nähtuga. Konkursi kan-
didaatide hindamisel arvestati kinnistu üldist heakorda, 
haljastust, väikevormide sobivust ümbritsevasse kesk- 
konda ning terviklikku ruumimõju. Hinnati stiilsust,  
originaalsust, leidlikkust ning koha omapärast tulenevate 
võimaluste kasutamise oskust.

Ühise arutelu tulemusena selgusid konkursi kategooriate 
võitjad, kes esitati vallavalitsusele kinnitamiseks. “Lääne- 
ranna vallas on väga palju ilusaid kinnistuid, mis kõik 
väärivad kauni kodu tiitlit,” ütles Lääneranna Teatajale 
heakorrakomisjoni esimees Tiina Lobja, kes lisas, et komis-
jonil oli raske leida parim ning seetõttu esitati vallavalit-
susele ettepanek tunnistada maakodude ning sotsiaal-, äri- 
ja tootmishoonete kategooriates võitjateks kaks nominenti. 
“Kuidas sa valid, kumb objekt vajab rohkem tunnustust, kas 
kaunilt hooldatud puisniiduga suvekodu või metsamaasti-
kuga harmoneeruv püsikodu,” arutles Tiina Lobja ning lisas, 

et komisjon tegi Lääneranna Vallavalitsusele ettepaneku 
lisada konkursile kaks uut kategooriat: maastikuobjektid, 
kuhu sobituksid näiteks pool-looduslikud kooslused, ja 
kogukondlikud objektid, näiteks külaplatsid.

“Osad kinnistuomanikud, kelle kandidatuuri esitasid n-ö 
võõrad inimesed, avaldasid siiralt head meelt nominatsioo- 
ni üle, kuid loobusid osalemisest, põhjendades, et sel aastal 
ei ole nende kodu veel esitamiseks valmis,” ütles Lääne- 
ranna valla planeeringu- ja arenguspetsialist Anna Palusalu 
ning lisas: “Julgustan kõiki meie valla elanikke märkama ilu 
meie ümber ning esitama tunnustust väärivaid kinnistuid 
ka uuel aastal toimuval konkursil.”

Heakorrakomisjon, kuhu kuulusid Tiina Lobja, Kaja 
Lotman, Kristina Kukk, Maia Leola, Margus Källe, Kristel 
Rohumägi ja Anna Palusalu, esitasid Lääneranna Valla- 
valitsusele ettepaneku kinnitada heakorrakonkursi võitjad 
kategooriate kaupa järgnevalt:

 » elamud tiheasustuses: Linnamäe 3, Virtsu alevik;

 » maakodud: Maru, Keemu küla ja Ööbiku, Tõusi küla;

 » kortermajad: Pärna 6, Lihula linn;

 » sotsiaal-, äri- ja tootmishooned: Oidrema mõis, Oidrema 
küla ja Sepa-Jaani, Kelu küla.

Pildid (vasakult-paremale, ülevalt-alla): Linnamäe tn 3, Virtsu, Maru talu, 
Ööbiku talu, Pärna tn 6, Oidrema mõis ja Sepa-Jaani puhkekodu. 

 Fotod: Kristina Kukk
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Hilissuvel lahkunud 

(16.08.2019–15.09.2019) 

Aide Uustamm       19. XI 1938 – 18. VIII 2019

Tiia Raudkivi     15. XII 1941 – 24. VIII 2019

Lauri Mätas    09. XII 1950 – 25. VIII 2019

Meelis Harjaks      10. IX 1974 – 26. VIII 2019

Tiia Ende     04. IV 1946 – 26. VIII 2019

Helju Reemann     25. XII 1931 – 27. VIII 2019

Urve Erismäe        29. VII 1951 – 02. IX 2019

Mait Müüripeal          05. III 1961 – 04. IX 2019

Elmar Raaliste         09. IX 1946 – 09. IX 2019

Tiina Pallas       06. VII 1956 – 09. IX 2019

Linda Reinsaar        02. XII 1926 – 13. IX 2019  

Avaldame kaastunnet lähedastele

Elanike arv registris 5329
 ◦ 2743 mehed
 ◦ 2586 naised

Sündide arv 25 
Surmade arv 67 

Registrisse kanti elanikke 117 
Registrist kanti välja elanikke 136

Lääneranna valla elanikkonna statistika 
(15. septembri seisuga)

Romet Kallaspolik             19. VII 2019*
Keron Kukke               13. VIII 2019
Helerin Lidmets             20. VIII 2019
Markus Toompalu             23. VIII 2019
Kristjan Peegel                04. IX 2019

* Lääneranna Teataja 18. numbris oli nimi kirjutatud ekslikult valesti, 

vabandame

Õnnitleme vastsündinuid ja  
nende vanemaid!

M arelle Minn on sündinud 1. veebruaril 
1996. aastal Koongas. 2014. aastal lõpe-

tas ta Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaa-
siumi, misjärel asus õppima Tartu Ülikoolis 
sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialale, mille 
lõpetas 2018. aastal. 

Eelnev töökogemus on Marellel praktikatasemel. 
Marelle Minn on Lääneranna Vallavalitsuses 
sotsiaaltöö spetsialist, kelle tööülesanneteks 
on abivajajate esmane nõustamine ning Hanila 
piirkonna toimetulekuraskustes klientidega 

tegelemine. Marelle korraldada on ka valla sot-
siaaltranspordi tegevus. 

Saame tuttavaks: Lääneranna Vallavalitsuse sotsiaaltöö 
spetsialist Marelle Minn

Foto: Erakogu

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

Teeninduskeskustes osutatavad teenused:

 » kodanike nõustamine kohaliku elu küsimustes või suunamine  
pädeva ametniku poole

 » avalduste ja taotluste vastuvõtmine, sealhulgas sotsiaaltoetuste 
ja -teenuste osas, nõustamine sotsiaalküsimustes

 » rahvastikuregistri toimingud (sünni registreerimine, elukoha- 
teadete menetlemine, rahvastikuregistri väljavõtete väljas-
tamine)

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

Sotsiaaltöö spetsialistide kontaktid:
 » Silva Nilb (toetused) 472 4635, 5649 0392 ,  

silva.nilb@laaneranna.ee

 » Koidu Kütt 472 4634, 5666 1230,  
koidu.kytt@laaneranna.ee

 » Maie Ausmeel 449 6624, 5886 2187,  
maie.ausmeel@laaneranna.ee

 » Marelle Minn 5387 6988,  
marelle.minn@laaneranna.ee

 » Saima Soobard (lastekaitse) 472 4634, 5663 5205, 
saima.soobard@laaneranna.ee

Lihula jäätmejaam (Oja tn 8) on avatud:
 ◦ 1. mai – 31. oktoober teisipäeval ja reedel kell 16.00–

18.00 ning laupäeval kell 11.00–14.00

 ◦ 1. november – 30. aprill laupäeval kell 11.00–14.00

Elektroonikat ja ohtlikke jäätmeid saab ära anda lisaks 
Lihula jäätmejaamale ka Koonga kogumispunktis, mis asub 
endises elektroodkatlamajas Koonga 1. maja vastas. Jäätmete 
äraandmine tuleb eelnevalt telefoni teel kokku leppida tele-
fonil 518 7259 (Jaan Palm)

Olme- ja ehitusjäätmeid Lihula jäätmejaam ja  
Koonga kogumispunkt vastu ei võta!
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Lääneranna valla kultuurikava
Oktoober

05.10 kell 16.00 Koonga koolimajas Koonga Kooli 
kokkutulek. Osalemistasu 15 € saab tasuda hilje-
malt 25. septembriks k.a Koonga kaupluses, Lõpe 
klubis või Lääneranna Vallavalitsuse arveldusarvele 
EE341010602005099006 (selgitusse palume märkida 
“Koonga Kooli kokkutulek” ja osaleja nimi)

05.10 kell 19.00 Lihula kultuurimajas kontsert-eten-
dus “3 meest, naine ja kontsert”. Esinevad Nele-Liis 
Vaiksoo, Lauri Liiv, Märt Avandi, klaveril Johan Rand-
vere. Pilet eelmüügist 20 €, enne kontserti kohapeal  
25 €. Piletid saadaval ka Piletimaailmas ja Piletilevis

06.10 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
armulauata jumalateenistus

09.10 kell 10.00 Lõpe klubis Hindpere Optika 

11.10 kell 20.00 Kõmsi rahvamajas harrastusteater 
Tornimäe Näiteselts etendusega “Võõras mees majas”. 
Piletid hinnaga 5 € saadaval kohapeal

17.10 kell 16.00 Varbla rahvamajas viib Pärnu Haigla 
kiirabi osakond koostöös Terviseametiga läbi õpitoa 
“Sinu käed päästavad elu”. Eesmärk on tõsta laste ja 
noorte teadlikkust esmaabi andmises ja õpetada elusta-
misvõtteid. Oodatud on noored vanuses 7–26 eluaastat, 
samuti eelkooli lapsed koos vanematega. Tasuta. Buss 
väljub rahvamaja tagumise ukse juurest kell 18.30 ja 
viib õpilased koju. Lisainfo telefonil 528 2621 (Anneli)

18.10 kell 19.30 Varbla rahvamajas Varbla mälumän-
gusarja 21. hooaja avamine. Osalema ootame piirkonna 
kõiki vabalt valitud kuni 4-liikmelisi võistkondi. Regist- 
reeri oma võistkond hiljemalt 11. oktoobriks, kirjutades 
e-posti aadressile raimondlobjakas@gmail.com või tele-
fonil 527 8340 (Raimond)

20.10 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
armulauaga jumalateenistus

25.10 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Lääneranna 
valla teise aastapäeva tähistamine. Kavas pidulikud 
sõnavõtud, tunnustuste jagamine, kontsert ja sünnipäe-
vatordi söömine. Tasuta, bussiga tulijatel palutakse 
endast märku anda Lääneranna vallamajas või teenin-
duskeskustes

26.10 kell 20.00 Kõmsi rahvamajas hooaja avapidu. 
Esinevad ansambel Kruiis ja DJ Allan Peramets. Pilet 
eelmüügis 8 €, kohapeal 10 €

November

13.11 kell 9.00 Lõpe klubis digioskuste algkoolitus. 
Vajalik registreerumine tel 5660 0540. Grupi suurus 15 
täiskasvanut

16.11 kell 9.00 Lihula kultuurimajas traditsiooniline 
Mardi-Kadri laat ja hoidistefestival

16.11 kell 21.00 Varbla rahvamajas tantsuõhtu ansamb- 
liga “Vanad sõbrad”. Üles astub meeste showtantsu- 
trupp Väntvõllid. Pilet 8 €, laua katab igaüks ise. Lisa-
info telefonil 528 2621

23.11 kell 20.00 Kõmsi rahvamajas ansambel SHANON 
Live! Õhtu parimad hitid valib DJ Marek Roomets. Vaja-
lik eelnev kohtade broneerimine. Sissepääs 18+. Lisa-
info 525 3236. Piletid hinnaga 12 € eelmüügis Kõmsi 
Rahvamajas tööpäevadel kell 9–16, samal õhtul pilet 
15 €. Väljumiseks-sisenemiseks müügis ka käepaelad 
hinnaga 1 €.

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.

Kultuurikavas võib toimuda muudatusi.  

Täpsem info:  
ajaleht.laaneranna.ee/kultuurikava

KAVAS PIDULIKUD 
SÕNAVÕTUD, TUNNUSTAMISED JA

SÜNNIPÄEVATORDI SÖÖMINE

KONTSERT
MAREK SADAM JA

TÕNU LAIKRE

SÜNNIP2EV
LÄÄNERANNA VALLA

EELREGISTREERIMINE 15. OKTOOBRIKS
TEL. 477 8191 VÕI KULTUURIMAJA@LIHULA.EE

* BUSSIGA TULLA SOOVIJATEL PALUME
MÄRKU ANDA LÄÄNERANNA VALLAMAJAS

VÕI TEENINDUSKESKUSTES

KULTUUR
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H anila Laulu- ja Mänguseltsi rahvakultuuriga tege-
lemisega alustamisest on möödas 15 aastat ja kuigi 

see ei ole väga suur number, on sellesse ajavahemikku 
mahtunud lugematult palju töötunde, lõbu, tantsu, tralli, 
muusikat ja väga vahvaid inimesi.

Tavainimese jaoks ei ole 15 aastat mingi number, sest kogu 
elu on ju veel ees, aga meie kui seltsi jaoks on see kohe väga 
suur number. Nende aastate jooksul oleme võtnud osa enam 
kui 250 üritusest, õppinud selgeks 45 tantsu, sadu laule, pil-
lilugusid ja tantsusaateid ning naisansambliga koos üle mit-
mekümne laulu. Hanila Laulu- ja Mänguseltsi tegevuses on 
nende 15 aasta jooksul võtnud osa üle kuuekümne inimese, 
kellest 9 on kahjuks siit ilmast juba lahkunud.

Meie juubelipeo ettevalmistused algasid juba paar kuud 
tagasi, mil panime paika olulisemad korralduslikud punk-
tid: kuupäev, ruumid, menüü, kava jpm. Peo hommikul, 
varavalges, hakkasime tegutsema – panime kõik oma käe 
järgi ära, sättisime korda ruumi, tõime kohale ja panime 
üles pillid, riputasime üles aastatega teenitud tänukirjad ja 
meened, kõik ikka selleks, et viimasel minutil sebimiseks 
ei läheks.

Esimesed külalised olid kohal juba enne kella ühte. Meie 
köögitoimkond, kuhu kuulusid tantsunaised, oli külalistele 
valmis seadnud tervitusjoogilaua. Päeva jooksul said küla- 
lised maitsta erinevat sorti veine, tosina jagu kringleid, 
suitsuahvenaid, värskeid soolakurke ning sünnipäevale 
kohaselt ka suure, 20-kilogrammise tordi.

Kontsert algas Hanila Laulu- ja Mänguseltsi etteastega, 
külaliste rõõmuks esitasime meile iseloomulikumaid laule, 
tantse ja pillilugusid, mida oleme õppinud alates seltsi loo- 
misest. Seejärel saabusid õnnitlejad, kes tegid seda loomu-
likult esinedes. Esimestena astusid üles meie kauaaegsed 
liikmed Anne Vatter ja Mary-Helena Veerits. Oma soojad 
õnnitlused tõi meile ka Lääneranna Vallavanem Mikk Pikk- 
mets. Oma muheda naljalooga tõid rõõmu Rein Õuemaa ja 
ka meie kauaaegne laulja Linda Kaunimäe, kes koos meie 
naisansambliga esitas “Siidisuka polkat”. Veel näitasid 
meile, mida oskavad, Vana-Pärnu külalised: Karmoškase-
mud ja nende eestvedaja Jekaterina Maasikas, tantsurühm 
Vesiroos koos juhendaja Elma Killinguga ning liikumis-
rühm Ilse koos juhendaja Aime Alttoaga. Külalisi oli teisigi: 
tantsurühm Rõõmurullid Üdrumalt (juhendaja Mai Jõevee), 
Tantsulust 60+ Lihulast (juhendaja Marje Hinsberg) ning 
Risti naisansambel (juhendaja Aili Randsalu). Kõikide rüh-
made juhendajad said endale kaela aumärgi “Hanila Laulu- 
ja Mänguselts 15”. Õnnitlejaid oli veelgi, meie abiliste ja 
toetajate hulgast. Kogu selle rõõmu juurde kogesime ka üht 
härdushetke, kui süütasime küünlad nende seltsiliikmete 
mälestuseks, keda meie seas enam ei ole, nii said ka nemad 
meie peost osa võtta.

Seejärel jõudis kätte aeg tänada ja tunnustada Hanila Laulu- 
ja Mänguseltsi auliikmeid ja nii-öelda veterane, kes on meie 
seltsis olnud. Märgi “Hanila Laulu- ja Mänguseltsi auliige” 
said kaela Tiiu Einlo, Hilda Heilu, Linda Jõgi, Viivi Jäe, 
Vaike Kruusmaa, Kristiina Mägi, Tiiu Märk, Eve Mölder, 
Endla Leht, Maia Leola, Õnnela Lilleoja, Siim Lilleoja, Helle 
Lilleoja, Meriliis Ojamäe, Linda Pinn, Helmi Raud, Maria 
Sellik, Urve Siemer, Anne Vatter, Valve Veek, Mary-Helena 
Veerits ja Rein Õuemaa. Kahjuks ei olnud kõiki märgisaa-
jaid kohal, kuid aumärgid jõuavad neile kätte nii või naa!

Aasta lõpuks on Hanila Laulu- ja Mänguseltsil plaan anda 
välja DVD, kuhu talletatakse meie tegemisi alates seltsi 
loomisest. Selles suures töös aitab meid lahke ja tore filmi-
mees Aivo Tamm, kes on jäädvustanud kõiki meie viimaseid 
esinemisi ja väljasõite.

Pidu lõppes meie kapelli muusika saatel ning kuigi pärnakad 
ei tahtnud lahkuda, vaid soovisid meiega rohkelt muusikat 
mängida ja tantsu lüüa ning venitasid seda aega nii palju, 
kui suutsid, pidi lõpuks ikka iga roju oma koju minema. Isegi  
koristades ja nõusid pestes ei tahtnud pillimäng ja laul vai-
buda. Oma pilli tõi kohale ka meie kapelli kauaaegne pilli-
naine Viivi Jäe ning pidu jätkus veel õueski. Viiviga liitusid 
veel Eimar, Vello ja nende ridade autor.

Tuhat tänu Loovkoja perenaisele, Kairile, kelle ruume 
saime pidupäeva puhul kasutada tasuta. Hanila Laulu- ja 
Mänguselts tänab kõiki, kes olid meie juubelipeoga seotud 
ja meid toetasid. Loomulikult täname ka kõiki neid, kes on 
olnud meie seltsis ja loonud sellise õhkkonna, et see lõbus 
seltskond on ühes väikeses külas tegutsenud juba 15 aastat. 
Suur tänu kõige selle eest ja kes teab, ehk paneme järgmised 
viisteist aastat samamoodi edasi!

Hanila Laulu- ja Mänguselts tähistas juubelit suure 
kontserdiga
Andri Lobjakas 
Hanila Laulu- ja Mänguseltsi liige

HARIDUS
15 Lääneranna last sai koolitarvetega koolikoti

S wedbank AS on traditsiooniliselt jaganud enne uue 
kooliaasta algust koolikotte koos koolitarvetega las- 

tele, kes seda enim vajavad. 2017. aastal tehti koostööd 
Pärnu linnaga ja 2018. aastal Tori vallaga. Sellel õppeaas-
tal olid pilgud suunatud Lääneranna valla poole.

Seekordne üritus toimus 15.08 Swedbank ASi Kontserdi-
maja kontoris Pärnus, kus jagati lastele natuke rahatarkust, 
söödi koos kringlit ja jagati koolikotid. Lääneranna vallast 
sai endale uue koolikoti koos koolitarvetega 15 õpilast.
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Uuel õppeaastal uue hooga

E simene september on alati oluline ja meeldejääv 
päev – eriti neile, kes esimest korda kooli või laste-

aeda läksid. “Kõik, kõik on uus septembrikuus,” kõlab 
tuntud värsirida ning annamegi siinkohal ülevaate õpi-
laste arvust, suvevaheajal tehtud remonttöödest ja muu- 
dest arengutest Lääneranna valla koolides.

Koonga Kool
Tänavu 1. septembril astus Koonga Kooli esimesse klassi 1 
õpilane. Kokku on koolis 42 õpilast, neile lisaks 16 lasteaia-
last. Maja on renoveeritud, seega erilisi remonttöid ei olnud 
vaja teha, kui välja arvata see, et poiste riietusruumis 
uuendati osaliselt seinaplaadid. Suvel tehti tavapäraseid 
ettevalmistus- ja korrastustöid uueks õppeaastaks: põran-
dad, seinad, aknad ja õueala said kauni ilme, õpetajad sät-
tisid jälle klassiruumid valmis, et alustada taas õppetööd. 
Peagi saab Koonga Kool 100-aastaseks ja selle tähista-
miseks käivad küll suured ettevalmistustööd. 5. oktoobril 
on tulemas suur kokkutulek ja EV 100 mälestustahvli pai-
galdamine Koongasse.

Kõmsi Lasteaed-Algkool
Kõmsi Lasteaed-Algkoolis alustas tänavu kooliteed 2 õpi-
last. Kokku on koolis 23 last, aga lasteaias juba 34 ja tuleb 
veel! Suvel võeti uue mänguväljaku juures maha vana 
võsa, puhtamaks sai metsaalune kooli kõrval. Korda sai aed 
maja teises küljes, mis nüüd oma värvilise triibuga silma 
rõõmustab. Uskumatu aga tõsi, et meie koolis oli veel eelmi-
sel aastal kasutusel vaid paberil klassipäevik. Sellest aastast 
on ka meil eKool. Ja lasteaed hakkab toimetama Eliisi kesk-
konnas. Meil on tõesti kõik uus septembrikuus!

Lihula Gümnaasium
Lihula Gümnaasiumi 1. klassis alustas kooliteed 16 õpilast. 
Gümnaasiumisse, 10. klassi asus õppima 14 noort. Kokku 
on meil tänavu 218 õpilast. Suve jooksul tehti koolimajas 
pisikesi remondi- ja viimistlustöid, värskendati seinavärvi 
ning lakiti põrandaid. Põhjaliku uuenduskuuri läbis kooli-
maja peaelektrikilp, nüüd on meil kõigil ohutum koolipäev. 
Pikisilmi ootame vana spordimaja lammutamist ja uue 
kerkimist. Jätkame osalemist rahvusvahelises Erasmus+ 
projektis. Võtame osa mitmetest kodumaistest õppe- ja pro-
jektipäevadest, osaleme nii korraldajate kui ka külalistena. 
Kooliperre lisandus ka uusi töötajaid, nii õpetajaid kui ka 
abipersonali. Vene keele tunde hakkab 7.–8. klassile andma 
naaberkooli, Virtsu Kooli direktor Stanislav Nemeržitski. 
Geograafiaõpetajana on hea meel taas tervitada Sirje Viitat. 
Tütarlaste käsitöö ja kodunduse tunde annab õpetaja Pilvi 
Kase. Pikapäevarühma laste eest hakkab hoolitsema Grete 
Murr. Terje Kikkas seisab hea selle eest, et laste kõhud 
oleksid täis. Koolimaja puhtuse eest hoolitsevad Marje 
Põldäär ja Erika Ige. Garderoobis on hommikuti abiks Evi 
Veldt. Kooliaasta alguses tänasime ka tööjuubilare, kes on 
pikkade aastate jooksul panustanud Lihula Gümnaasiumi 
heasse käekäiku. Aitäh, Raili Linn (45 a), Astrid Paulus (35 
a), Tiia Lehiste (35 a), Kaire Pärnpuu (20 a), Liina Vaimla (10 
a), Elve Sikk (10 a). Aitäh ka teile, kes te siin nimetatud pole, 
kuid iga päev oma panuse Lihula tuleviku jaoks annate ja 
laste harimisse panustate. Kooliaasta jooksul koondame 
peatähelepanu suhetele – hoiame ja tugevdame olemasole-
vaid ning loome uusi, nii majas sees kui ka väljaspool. 
Toimekat aastat kõigile Lääneranna õppeasutustele!

Lihula Lasteaed
Lihula Lasteaias on hetkel 102 mudilast, kellest 20 on meie 
majas uued. Tänavu ei teinud lõõmav suvepäike toas oli-
jaile liiga, kuna suve hakul sai paigaldatud kõikides rüh-
maruumides suurtele akendele valgustpeegeldavad rulood. 
Suve jooksul said uuenduskuuri varjualused platvormid 
koos piirdeaedadega – välja vahetati oma aja äraelanud 
mädanenud lauad. Meie naiste kärmete pintslite all said 
need ka kaitsva õlikihi. Suvel toimunud õpilasmalev peit-
sis ja värvis üle mänguväljakud ning -majad ja liivakas-
tid. Lisaks viidi läbi õueala heakorratööd, maha võeti kui- 
vanud kasepuu. Freesimist ootavad veel 4 kändu ja välja-
vahetamist mõned liivakastilauad. Peagi saame õuealale 
üles seada LC Lihula ja lasteaia ühise heategevusprojekti 
“Lapsed turnima” tulemusena tellitud treeningvahendid. 
Siiras tänu kõigile, kes selle projekti edukasse toimimisse on 
panustanud! Õppeaasta avaaktusel sai direktori tänukirja ja 
lilledega meeles peetud pikaajalisi tööjuubilare Leili Lilleoja 
(35 a) ja Imbi Posti (30 a). Meie majas on ka üks uus töötaja: 
pesupesemise ja maja puhtuse eest kannab hoolt Regina 
Bachaus. Jõudu ja jaksu selle suure lasteperega toimetami-
sel kõigile tublidele töötajatele!

Lõpe Kool
Lõpe Koolis alustas tänavu kooliteed 5 õpilast. Kokku on 
koolis 41 last, neile lisaks 19 lasteaialast. Suvel sai lasteaia 
rühmaruum uued valgustid. Põrandad uuendati lasteaias, 
klassiruumides ja koridoris. Klassijuhatajad aitasid kaasa 
värvimistöödel. Õpilasmalev värskendas terrasside värvi 
ja oli abiks majasisestel töödel. Ka õpilased kibelesid juba 
augustis koolimajja appi tulema. Nende abiga sai klassiruu-
mide mööbel paika ja õpikud laudadele. Praegu on käsil 
ettevalmistustööd kooli kokkutulekuks. 9. novembril on 
kõik oodatud koolimajja alates kella 16.00st ning kell 18.00 
algab Lõpe klubis kontsert-aktus. Lähemalt saate lugeda 
kooli kodulehelt lopekool.laaneranna.ee. 

Metsküla Algkool
Metsküla Algkooli esimesse klassi astus 3 õpilast – kokku 
on koolis nüüd 20 last. Koolimaja sai uueks õppeaastaks 
värvitud-lakitud, nii et 1. septembril oligi kõik täpselt 
nagu tolles salmis (...värske värvi lõhna laotab vana armas 
maja…). Alanud kooliaasta suurim väljakutse nii õpetajatele 
kui õpilastele on uus õppekorraldus 4.–6. klassis, põnevaim 
ettevõtmine aga kindlasti meie uus, kaks aastat kestev Eras-
mus+ projekt, mis toob õppimisse liit- ning virtuaalreaal-
suse ja uued sõbrad neljast riigist: Suurbritannia, Hispaa-
nia, Kreeka ja Türgi.

Varbla Kool
Varbla Kooli esimesse klassi läks tänavu koguni 4 õpilast. 
1. septembril toimus meie kooli aktus tavapäratult rahvam-
aja väikeses saalis, kus õpetajad laulsid aasta alguse puhul 
kooli hümni ja kätte jagati aabitsad. Oli väga meeldiv pidu- 
lik tunne. Aktusele järgnes armas rongkäik koolimajja koo-
likella helisemise saatel, hiljem maiustasid kõik koolikoka 
tehtud suussulava kringliga. Kooliteed alustas ka 3 uut 
suuremate klasside õpilast. Varbla koolis õpib nüüd 45 õpi-
last, lasteaias on 20 last. Selle suve jooksul sai meie kooli-
maja alumise korruse infostend uue helehalli linase kuue 
koos rahvusliku paelaga ja koolimaja usin pere sättis kõik 
vajaliku valmis uueks kooliaastaks. Septembris alustati 

Pildid (vasakult alla): Margit Ojaots, Jüri Urb, Eliise Lepp,  
Merike Pikkmets,  Kaarel Kaisel,  Mariann Peksar, Piia Saak

Artikkel on kirjutatud koostöös haridusasutuste direktoritega
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lasteaiarühma nime valimisega, nimesoovitusi ootame oktoob- 
rikuu esimese kahe nädala jooksul e-postile monika.hale@
laaneranna.ee. Oktoobri lõpuks valivad lasteaialapsed oma 
rühmale nime, siis toimub ka pidulik nime avaldamine. Sellel 
sügisel on Varbla Koolil suur au korraldada valla koolide vahe-
line VARIA mälumäng, teemaks “1–10”. Samuti on meie kooli 
õpilastel vahva võimalus osa võtta Tartu Ülikooli raames kor-
raldatavast projektist seoses mälestuskividega Eestis, projekti 
eestvedajaks on Peeter Volkonski. Koolis on uut hingamist ja 
aasta tõotab tulla sündmusterohke. Meie uus ja aktiivne õpi-
lasesindus on tubli korraldaja, eesotsas Mareena Metsmaaga, 
et koolielu kõigile huvitavamaks muuta. Suvel organiseerisid 
tänased üheksandikud Nopi Üles projekti raames laagri valla 
koolidele ja käisid abiks ka suvekohvikus teendindamas. Väga 
tublid. Per aspera ad astra! Edu kõigile!

Virtsu Kool
Virtsu Koolis sellel õppeaastal esimest klassi ei avatud. Kokku 
on õpilasi koolis 50, lisaks neile veel 10 lasteaiarühmas. Üks 
uus laps lisandus 7. klassi. Oluline täiendus on ka õpetajate 
peres – nimelt alates septembrist on meie 6.–9. klasside uueks 
muusikaõpetajaks Filipp Varik. Sellest õppeaastast osaleb 
Virtsu Kool esimest korda Erasmus+ rahvusvahelises projek-
tis, õppetöö uuendusena on ettevõtlusõppe planeeritud läbi 
viia Garage48 põhimõttel toimuva laagrina mitme vallakooli 
peale kokku. Septembri jooksul saavad üles kevadel Hooandja 
projektiga soetatud masinad tööõpetuse klassi. Alanud 
õppeaastal tähistavad oma tööjuubelit mitmed meie kooli 
tegusad õpetajad – algklasside õpetajal Heli Allveel täitub 
40 aastat Virtsu Koolis, samuti algklassides õpetaval Tiina 
Markusel 30 aastat ning matemaatikat ja keemiat õpetav Siivi 
Jõgi läheb vastu oma 26. tööaastale. Põhjusi tähistamiseks on 
veelgi, nimelt eelpool nimetatud Siivi Jõgi ja Tiina Markus on 
sellel aastal valitud ainsatena meie vallast Pärnumaa parimate 
õpetajate hulka, vastavalt põhikooli aineõpetaja ja klassi- 
õpetaja kategooriates. 

Lihula Muusika- ja Kunstikool
Lihula Muusika- ja Kunstikooli põhiosakonnas on uusi õpilasi 
11, vaba õppekavaga klassidesse nii muusika kui ka kunsti- 
osakonda ootame igas vanuses õpilasi veel kogu septembri-
kuu. Samuti alustab oktoobrist täiskasvanute maaliring. Uus 
pill on ukuleele ja hilissügisel on tulemas ka üks ukuleele 
kursus, mis mõeldud huvilistele vanemast kooliastmest ja 
täiskasvanutele. Ja uus rahvusvaheline Erasmus+ projekt on 
meid ka ootamas. Väikese valgenduskuuri sai meie saal ja see 
oli esimene sanitaarremont peale maja ümberehitust aastal 
2006. Täname kõiki meie maja kasutajaid maja puhta ja ter-
vena hoidmise eest!
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Väikesed unistused viivad suurte tegudeni

R eedel, 20. septembril avati Kõmsi rahvamajas MTÜ 
Kõmsi Külaseltsi multifunktsionaalne vabaajaruum, 

kus kogukonna liikmed saavad edaspidi lisaks mõnusale 
ajaveetmisele korraldada koolitusi ja muid huvitavaid 
koosviibimisi.

Kõik sai alguse sellest, kui 2018 aastal 30. oktoobril kor-
raldati Lihulas noortepäev “Rutiinist välja”, millest võtsid 
osa ka Kõmsi Lasteaed-Algkooli õpilased ja õpetaja Marika 
Peksar. Ühe ülesande käigus peetud ajurünnaku tulemusel 
koorus meie kooli esindajatel idee luua Kõmsile noortetuba. 
Veidi hiljem kutsus Virtsu kool Kõmsi kooli kaasa lööma 
ettevõtluslaagri projektis, kus tuli esitada ideed, mis oleksid 
kasulikud koolile või kogukonnale. Ettevõtluslaagrisse 
läksid Kõmsi Lasteaed-Algkooli esindama 4. klassi neiud 
Helena Caroly Kukispuu ja Elisabeth Carolyn Kelder ning 5. 
klassi õpilased Kai Urb ja Raldi Vendel sama ideega, lootes 
sisimas projekti võidule ja valla rahastusele selle elluvii-
miseks. 

Ettevõtluslaagri jaanuarikuu kodutööks oli külastada mõnd 
noortekeskust. Üheskoos läksime Lihula noortemajja, kus 
meid võttis vastu rõõmus ja energiast pakatav Anneli Pikk- 
mets, kes tutvustas meile maja, tegemisi ja erinevaid pro-
jekte, mille abil saab hankida noortetoa jaoks tarvilikke 
vahendeid. Kai ja Helena said nii palju innustust, et kut-
susid endaga kaasa lööma ka kaks Kõmsi kooli vilistlast, Lii 
Urbi ja Lysette Vahtra, kellega koos esitati projekt noorte 
ideede projektifondi Nopi Üles, et soetada PlayStation ja 
televiisor, mille abil pidada vahvaid tantsuvõistlusi Kõmsi 
rahvamajas. Lubasin noortele, et kui nad pingutavad ja 
saavutavad Nopi Üles projektiga edu, siis aitan nii palju 
kui võimalik vabaajaruumi loomisele kaasa. Noored olidki 
tublid ja projekt sujus, oli aeg leida sobiv ruum Kõmsi rah- 
vamajas. Üheskoos rahvamaja juhataja Lea Mäeoru, Lääne- 
ranna valla spordi- ja noorsootöö spetsialisti Annika Urbeli 
ning Lääneranna Noortekeskuse juhataja Anneli Pikkmet-
saga vajalik ruum ka leiti, kuid see vajas remonti. 

Üsna pea kuulutati välja kohaliku omaalgatuse programm 
(KOP) kevadvoor. Alustasin projekti kirjutamisega, appi 
tulid Ülle Türner ja Ireen Kangro. Projekt valmis, vallaga 
läbirääkimised peetud ja vajalikud lepingud sõlmitud, 
sai see esitatud ja oh seda rõõmu, kui tuli rahastusot-
sus! Lääneranna Vallavalitsuski oli nõus toetama oma- 
osalusega, mis tähendas, et töö võis alata. Ruum tühjaks, 
radiaator välja, soojustus seina, uus värv lakke ja seintele, 
uus uks ette ja põrand maha, radiaator tagasi, vahekäik 
ilusamaks, mõned nokitsemised veel ja tuba hakkas ilmet 
võtma. Kätte jõudis aeg hankida mööbel. Esimeseks koo-
lipäevaks sai ruum valmis, vaid aknad vajasid veel pesemist 
ning tarvilike esemete nimekiri koostamist. Paar ametlikku 
dokumenti tehtud ning võiski uksed avada.

6. septembril tegi Luum Loomeklubi asutaja, noor ja 
andekas kunstnik Grete Murr seltsiruumi seinale imekauni 
maalingu, millel jäälind ja pihlakad. Eestis ei ole ühtegi jää-
linnusarnast elusolendit. Ainulaadsed on nii tema sules-
tiku värvid, kehakuju kui ka eluviis, ta on eriline nagu ka 
kõik lapsed. Eesti rahvauskumustes on pihlakas püha puu, 
millel on suur vägi ning mis kaitseb kodu. 

Nii saigi vähem kui aasta tagasi noorte julgelt välja öeldud 
idee teoks. Mul on nii hea meel, et lapsed on sellest indu 
saanud ja juba oleme arutanud uusi ideid, kuidas täiustada 
ruumi või millega tulevikus kindlasti tegeleda tahaksime. 
Nii soovivad nad soetada ruumi tarbeks vaipu ja kott-
toole ning korraldada erinevad huviringe, nagu kokandus 
ja maalimine. Teame, et väikesed unistused viivad suurte 
tegudeni!

MTÜ Kõmsi Külaselts ja projektis osalenud noored tänavad 
Lääneranna Vallavalitsust ja kõiki, kes aitasid unistused 
täide viia.

MTÜ Kõmsi Külaseltsi projekti “Kõmsi multifunktsionaalse 
vabaaja ruumi loomine” on rahastatud  kohaliku omaalga-
tuse programmi toel.

Lilia Urb 
MTÜ Kõmsi Külaseltsi esinaine

Ranniku Matkarada avati ühismatkaga Eestist Lätti
13.–14. septembril toimus Häädemeeste vallas, Lepanina 
Hotellis Ranniku matkaraja projekti pidulik lõpetamine 
ning ühtlasi 1200 km pika Balti ranniku matkaraja ava- 
mine. Kohal olid lisaks projekti partneritele ja ajakirjan-
ikele matkaklubide ning turismiga tegelevate organisat- 
sioonide esindajad. Konverentsil tutvustati projekti 
raames ellu viidud tegevusi ning räägiti matkaraja aren-
damise edasistest plaanidest. Konverentsile järgnes ligi 
250 osalejaga ühine matkafestival, millega kuulutati rada 
ametlikult avatuks.

2017. aastal alustasid kaheksa Eesti ja Läti partnerorgani-
satsiooni Ranniku matkaraja (ingl k Hiking Route Along 
the Baltic Sea Coastline in Latvia-Estonia – toim) projekti 
elluviimist. Ligi kolme aasta jooksul kaardistati, märgiti 
maha ning matkati läbi kogu 1200 km pikkune rada, mis 
algab Läti-Leedu piirilt, Nida külast, kulgeb nii mööda lii-
vast kui ka kivisemat rannaäärt, mööda mereäärseid met-
sasid ja kalurikülasid ning lõpeb Tallinna sadamas. Ranniku 
matkarada on osa Euroopa pikamaamatkarajast E9. Sellele 
marsruudile jääb üle 500 kultuuri-, loodus- ja ajaloopäran-
dilise vaatamisväärsuse.

ELU
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Elu ei ole raske, kui matkad
Reedel peetud konverentsil rääkis projekti juhtpartner Läti 
Maaturismi Ühenduse “Lauku Celotajs” esindaja Asnate 
Ziemele ranniku matkaraja projekti suurimast väljakut-
sest, milleks on raja märgistuse hooldamine, aga ka kogu 
marsruudi populariseerimine.

Ranniku matkaraja täielikult läbi matkanud Juris Sma-
linskis rääkis loodud marsruudi teekonnast, kasuta-
des ülivõrdeid. Teda köitsid Eesti ja Läti ilus loodus ning 
ajaloopärandi vaatamisväärsused: lindude rohkus Matsalu 
rahvuspargis, kaunid rannad ning majakad. Matkal tutvus 
Juris paljude toredate inimestega, kes valmistasid talle 
positiivseid üllatusi. Näiteks Varbla piirkonnas kostitati 
matkalisi pannkookide ja sooja teega. “Elu ei ole raske, kui 
matkad,” lõpetas Juris oma ettekannet.

Sloveeniast pärit noormees, Lovro Tacol, kes mõned päevad 
varem lõpetas kõnealuse matkaraja täies pikkuses läbi-
mise, kiitis Eesti Riigimetsa Majandamise Keskust (RMK) 
eeskätt selle eest, et meie kodumaal on nii palju avalikke 
telkimiskohti. “Kujutage ette, kui olete läbinud päeva jook-
sul 20–30–40 kilomeetrit ning jõuate lõpuks sihtkohta, kus 
on ees ootamas WC, grillimiskoht ja kuivad puud, no mis 
sa veel oskad tahta,” oli Lovro positiivselt üllatunud. Psüh-
holoog ja harrastusteatri näitleja Tacol oli vaimustunud 
külalislahketest eestlastest, kes kutsusid ta enda juurde 
ööbima, pakkusid süüa ning sauna. 

Reedel peetud konverentsi lõpetas meeleolukas seiklus. 
Kohalviibinutel tuli jagada end meeskondadesse ning 
läbida üheskoos GPS-seadme abil etteantud punktid. 
Neis punktides olid oskuslikult peidetud küsimused ran-
niku matkaraja kohta, vastused tuli osalejatel leida enda 
nutitelefone kasutades. Lühikese tunniajase matka jooksu 
said kõik asjaosalised tunda omal nahal nii vihma, päikest 
kui ka tuult. Ka maastikud olid sama vaheldusrikkad kui 
ranniku matkarajal: mets, rand ja heinamaad vahetusid 
hooldatud murualadega. Need, kelle jaoks käis seiklus nii-
öelda mõisa peale, pidid lühemaid teid valides ületama ka 
takistusi – kraave ja purdeid.

250 matkaselli
Laupäeval kogunes Lepanina hotelli juurde ligi 250 vahvat 
matkaselli, kes kõik põnevusega ootasid Ranniku matka-
raja ehk Jurtaka, nagu seda läti keeles kutsutakse, avami- 
st. Kohale tuldi kogu perega, kassas ka neljajalgsed sõbrad. 
Noorim osaleja, 6-aastane Edgars, ütles hiljem Ainaži linnas 
peetud matkasõprade kokkutulekul, et päev oli tore ning 
küsimusele, kas varsti läheb noormees uuesti matkama, 
vastas ta: “Võib-olla veidi hiljem.”

Matkafestivalil osalenud leedulannad kinnitasid kui ühest 
suust, et annavad endast parima, et sarnane teekond saaks 
kiiremas korras märgitud ka Leedus. Projekt on juba töös 
ning esimesed kokkuleppedki sõlmitud, mis tähendab, et 
peagi saab üle 5000 km pikkune teekond Portugalist, Cabo 
de Sao Vicente neemelt Poola Braniewo linnani ühendatud 
ka Eesti-Läti Ranniku matkarajaga.

Kuuskümmend päeva täis põnevaid avastusi
Ranniku matkarada on jaotatud kuuekümneks päevamat-
kaks. Lätis liigub matkarada peamiselt mööda liivarandu, 
kohati kiviseid randu ja lühemates matkades ka mööda 
mereäärseid niite. Rannikuäärsetes metsades on sissetal-
latud rajad ja väikesed teed. Mõnedes etappides võib liiv 
olla nii pehme, et kõndimine on raskendatud, kuid tõelisele 
matkasellile on see vaid mõnusaks väljakutseks. 

Eestis liigub ranniku matkarada piki merekallast ~ 100 
km, peamiselt Haapsalu ja Tallinna vahel. Mujal on ranna-

joon keeruline ja koosneb paljudest neemedest, poolsaar- 
test, märgaladest, roostikest, luhamaadest, laguunidest ja 
madalatest lahtedest, nii et ülejäänud ~ 500 km saab läbida 
mööda rannikuäärseid radu, teid ja autotee serva. 

Linnades ja asulates kulgeb ranniku matkarada mööda kõn-
niteed. Rannikumaastik on üldiselt tasane ning ranniku 
matkaraja suurem osa on merepinnale väga lähedal. 

Panku leiab Lätis Strantest kuni Ošvalkini ning Staldzene 
ümbruseni, nagu ka Vidzeme kivisel rannikul, samas kui 
kaljumoodustisi saab näha Harjumaal Tallinna lähedal.

Marsruut on läbitav igal aastaajal.
Ranniku matkaraja projekti eestvedajad kutsuvad üles 
avastama kauneid kohti nii oma kodukohas, kui mujalgi. 
“Alusta matkamist ja tule rajale kus iganes soovid ja lõpeta, 
kui jaks otsa saab, et siis varsti taas uue hooga tagasi tulla,” 
seisab üleskutse Ranniku matkaraja kodulehel www.coast-
alhiking.eu/et.

Lääneranna vallas saavad huvilised matkata suisa kaheksa 
päeva järjest Vaiste külast Kasari sillani. Ligi 132 km 
pikkusel teekonnal läbitakse sellised suuremad asulad 
nagu Saulepi, Matsi, Varbla, Pivarootsi, Virtsu, Salevere, 
Metsküla, Lihula, Penijõe ja Kirbla. Tee peale jäävad mitmed 
avastamist väärt kohad: Matsi rand, Uue-Varbla muuseum 
ja mõisahoone, Pivarootsi tuulik ja mõis, Virtsu vasallilin-
nuse varemed ja harrastusmuuseum, Salevere salumägi, 
silmaallikas ja loovkoda, Lihula mõis ja linnuse varemed, 
Penijõe mõis ning Kirbla kirik. Teekonnal läbitakse Puh-
tu-Laelatu ja Nehatu looduskaitsealad ning Matsalu rah-
vusparki. F
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Lääneranna valda väisasid LINC 2019 õppereisid

S eptembrikuu teisel nädalal, kohtusid Pärnus Euroopa 
Liidu maaelu edendajad, kokku üle 350 inimese 17 

riigist. 11. septembril toimus Lääne-, Pärnu- ja Viljandi-
maal kokku üheksa õppereisi, millega tutvustati osale-
jatele rabasid ja muid looduslikke vaatamisväärsusi ja 
LEADER toetuse abil algatatud edulugusid. Lääneranna 
valda väisas kokku kaks õppereisi, ühe korraldas Kodu-
kant Läänemaa ning teise Pärnu Lahe Partnerluskogu.

LINC (ingl k Leader Inspired Network Community – toim) 
on Euroopa Liidu loodud LEADER-programmis rakenda- 
tavate tegevusgruppide iga-aastane kokkusaamine, mille 
ellukutsujaks 2010. aastal oli Austria koostöös Eesti, Soome 
ja Saksamaaga. Konverentside eesmärk on jagada kogemusi 
maaelu edendamiseks ettevõetud sammude osas, tutvuda 
LEADER-edulugudega ning luua uusi kontakte ühiste pro-
jektide elluviimiseks.

LINC 2019, mille teemaks oli maaturism, korraldasid Pärnu 
Lahe Partnerluskogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Mulgi- 
maa Arenduskoda, Kodukant Läänemaa, Eesti Leader Liit 
ja Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö 
osakond. 

Et Lääneranna vald kuulub omavalitsusena kahte LEA- 
DER-tegevuspiirkonda, siis jõudis valda suisa kaks õppereisi, 
mis tutvustas Lääneranna loodust, kultuuri, külasid ja 
võimalusi ligi 80 huvilisele. Ühe õppereisi korraldajaks oli 
Kodukant Läänemaa ning teise planeerisid ühiselt Oidrema 
ja Paadrema külaseltsid.

Elades kooskõlas loodusega – ajalugu,  
matkad ja hobused
Kodukant Läänemaa õppereisi eesmärk oli rõhuda siinsete 
inimeste suhtele ajaloo ja loodusega. Ekskursiooni esimene 
peatuspunkt oli Lihulas, kus esmajoones suunduti vihma 
varju Lihula kultuurimajja, et nautida südantsoojenda-
vat etteastet lasteaia vanemalt rühmalt. Programm jätkus 
jalutuskäiguga linnuse varemetel ning külastusega Lihula 
muuseumis, et kuulda lähemalt Lihula ja Lihula mõisa aja-
loost ning tutvuda LEADER-toetuse abil valminud uue näi-
tusega. 

Järgmisena võeti ette teekond Massu, kus Massu mõisa pe- 
renaine Kristi-Caroliina Reinmaa tutvustas ratsaklubi tege-
vusi, LEADER-toetuste tulemusi ning uusi plaane. Samuti 
oli soovijatel võimalus osa saada toredast vankrisõidust 
hobusega. 

Kolmanda paigana külastati Saleveret. Seal võttis seltskonna 
vastu Salevere Loovkoja perenaine Kairi Kübarsepp koos 
seekord loodusgiidi ametis Kaja Lotmaniga. Loovkojas viidi 
osalistele läbi käeline töötuba, matkarajal sai lisaks vihmale 
nautida kaunist loodust, omandada loodustarkusi ning 
maitsta mitmeid metsaande.

Viimaseks külastuskohaks õppereisil jäi Matsalu rahvus-
pargi külastuskeskus, kus lühiülevaate vallas toimuvast ja 
valla omapäradest andis vallavanem Mikk Pikkmets. Esit-
lusele järgnes ühine loodusfilmi vaatamine ning külastus- 
keskusega tutvumine.

Kuigi päev oli sisutihe ja ilm ei hellitanud, avaldas nii 
mõnigi õppereisil osalenu soovi, et tulla veel kord ka omal 
käel Lääneranna valda avastama. 

Elujõulised väikekülad
Õppereis “Elujõulised väikekülad”, mille viis läbi Pärnu Lahe 
Partnerluskogu alustati väikese matkaga Nedrema puisnii- 

dul, mis on üks suurimaid omataolisi pärandkooslusi Eestis 
ja kogu Euroopas ning üks Eesti suurimaid hooldatavaid 
ja matkarajaga varustatud puisniite. Seal otsiti karusid ja 
kuradeid. Raja lõpus tervitasid retkelisi pillimees Andri 
Lobjakas meeleolukate lõõtsalugudega ja Otto talu pere-
naine Kaja Kivisalu väikese ampsu ja soojendava lonksuga.

Edasi suunduti Oidrema sauna – suurepärane koht, kus 
igapäevasest linnakärast eemale saada, puhata värskes 
õhus, lõbutseda ja saunamõnusid nautida. Pühapäeva 
õhtuti on saun avatud kasutamiseks külaelanikele. Seejärel 
külastati Oidrema külakeskust, kus maja ja tegevusi tut-
vustas Mirjam Pikkmets. Samas külaplatsil asub vana vee-
torn, kus nüüd tegutsevad muuseum ja galerii ning mille 
vaateplatvormilt avaneb vaade kogu külale. Edasi suunduti 
Oidremaa mõisa, kus väikese ringkäigu järel mõisas pakuti 
kohalikku toitu; hapupiimaemand, mille retsepti on päran-
datud põlvest põlve, viis keele alla. Mõisa trepil tehti ka 
õppereisil osalejatest ühine foto.

Õppereis “Elulised väikekülad” jätkus Eesti suurimas 
mahe-robotfarmis, Mätiku talus, misjärel sõideti Paadrema 
Külakeskusesse, kus tehti väike paus ja istutati õunapuu. 
Külakeskuse saalis viis Leader Liidu tegevjuht Triin Kallas 
läbi seminari. Huviga kuulati Maaeluministeeriumi ava-
like suhete nõuniku Kertu Kärki ettekannet avatud talude 
päevast ja Luis Fidlschusteri ettekannet Austria LEADER- 
kogemusest. Peale seminari koguneti käsitöötuppa, kus 
kangastelgedel kooti ühist Eesti rahvusvärvides LINC 2019 
vaipa, vaadati väikest rahvarõivaste ja suurrättide näitust, 
uudistati rahvarõivavöö kudumist. Klassituppa olid kaetud 
uhke laud kohaliku toidu degusteerimiseks, mille taustaks 
kõlasid Liivi Volti esitatud karmoškalood. Edasi ootas ees 
Matsi paadikuur, sadam ja tormine meri.

Saksamaa osaleja märkis ära, et kõik tegevused olid hästi 
korraldatud, kuid päikesest tunti puudust, Tšehhi osaleja 
lisas, et ka saun oleks võinud kuum olla. Üks osaleja Eestist 
rõhutas kogukonna toimimise ja selle hoidmise tähtsust. 

Mõlemast  õppereisist jäi Lääneranna valda maha ka mäles-
tus. Lihula kultuurimaja ja Paadrema külakeskuse juures 
kasvab nüüd õunapuu, mis tähistab LINC juubelikonve- 
rentsi toimumist, aga omab ka tähendust – LEADER kannab 
vilja ja pakub rõõmu veel palju aastaid.

Margit Merila, Maarja Pikkmets, Anna Palusalu
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Discgolf 
7. septembril toimusid Ida-Virumaa meistrivõistlused disc-
golfis, millest võttis osa Lääneranna sportlane. Andre-Rene 
Jõemaa saavutas MJ 18 vanuserühmas I koha ja tuli teist 
aastat järjest Ida-Virumaa noorte meistriks discgolfis.

Jalgpall
8. septembril toimusid Lihulas Pärnumaa meistrivõistlused 
jalgpallis, millest võttis osa kokku 10 võistkonda: 8 mees- 
ja 2 naiskonda. Lääneranna vallast tegid meistrivõistlustel 
kaasa Lihula, Vatla, Hanila ja Virtsu meeskond ning Lõu-
na-Läänemaa JK naiskond. Hanila JK Tulevik tuli 8. kohale, 
Virtsu meeskond 6. ja Hanila JK Tulevik 5. kohale. Lihula 
JK tuli võistlustel 4. Lõuna-Läänemaa JK naiskond tuli II 
kohale. Rohkem infot tulemuste kohta leiab Lääneranna 
Teataja veebiväljaandest ajaleht.laaneranna.ee.

17. septembril toimusid Kilingi-Nõmmel Pärnumaa koolide 
meistrivõistlused jalgpallis 6.–7. klasside arvestuses, millest 
võtsid osa üheksa kooli võistkonnad, nende seas ka kahe 
Lääneranna valla kooli meeskond. Virtsu kooli noorme-
hed pidid seekord leppima 9. kohaga. Lihula Gümnaasiumi 
võistkond pälvis meistrivõistlustelt II koha. Virtsu kooli 
eest võistlesid Joonas Vestli, Jass-Jasper Jõgi, Aleks Tüür, 
Rovar Kivisalu, Revo Kais, Romet Kirves, Rego Märk ja 
Martin Abel, õpetaja Eduard Brok. Lihula Gümnaasiumi 
eest mängisid: Kevin Leemets, Ken-Indrek Klimpuš, Keiro 
Ristikivi, Ats Kaasik, Timmo Kaasik, Raikko Kanter, Hugo 
Jan Rummel, Rasmus Neeme, Kenneth Lomp ja Paul Lomp, 
treener Jaanus Getreu.

Kergejõustik
7. septembril toimusid Kilingi-Nõmme staadionil Pär-
numaa lahtised kergejõustiku meistrivõistlused, millest 
võttis osa 20-liikmeline Lääneranna kergejõustikukoon-
dis. Koju toodi 28 medalit, millest 12 olid Pärnumaa meist- 
ritiitlid. Võistlus tõi rohkelt kohti esikuuikus, palju isik-
likke rekordeid ja mis kõige tähtsam, suurt ühtset tunnet. 
Esikolmikusse jõudsid Eliise Kolõtsev, Gertu Küttmann, 
Maria Reks, Janne-Ly Siimon, Ireen Kelder, Erlika Kees, 
Ene Siitsmann, Kaspar Arusalu, Märt Kees, Martin Teppan, 
Sander Arusalu ja Silver Salumets. Lisaks võistlesid ja said 
häid kohti esikümnes Marleen Põld, Robico Villers, Robert 
Idvani, Paul Lomp, Ken-Indrek Klimpuš, Jüri Saatmäe ja 
Jaanus Getreu. Rohkem infot tulemuste kohta leiab Lääne- 
ranna Teataja veebiväljaandest ajaleht.laaneranna.ee.

15. septembril toimusid Lihula Gümnaasiumi staadionil 
neljandad Läänemaa lahtised meistrivõistlused kergejõus-
tikus, millest võtsid osa ka mitmed meie piirkonna sport-
lased. Edukaim sportlane oli seekord Maria Reks, kes võitis 
kõik neli ala. Ta jooksis 100 meetris uueks isiklikuks rekor-
diks 14,2, tõukas 3 kg kuuli 8.77, heitis 1,0 kg ketast 20.15 
ja oma lemmikalal, odaviskes, sai 500 g odaga kirja 28.29. 
Janne-Ly Siimon sai naiste kuulitõukes III koht tulemusega 
8.30. T U14 100 m jooksus said kaksikvõidu Lisandra Neeme 
ja Mirell Raja, tulemused vastavalt 17,8 ja 17,9. Neidude 
U16 100 m jooksu II koha pälvis Marleen Põld tulemusega 
14,3, III koha Claudia Järve ajaga 16,7. Poiste U14 100 m 

jooksu II koha pälvis Keiro Ristikivi, ajaga 14,8. U14 ketta-
heites III koha pälvis Maarja Kolõtšev, tulemusega 13.27. 
Lisaks neile võistlesid veel Janet Peet, Jüri Saatmäe, Joonas 
Vestli, Kevin Leemets ja Kert-Kristjan Peet. Rohkem infot 
tulemuste kohta leiab Lääneranna Teataja veebiväljaandest 
ajaleht.laaneranna.ee.

Ratsasport
7.–8. septembril toimusid Massu Ratsaklubi korraldatud 
võistlused Massu Sügis ja Pärnumaa meistrivõistlused 
kooli- ja takistussõidus 2019. Kahepäevasel võistlusel tehti 
kokku 274 starti ja selgitati välja nii Pärnumaa meistrid kui 
ka avatud klasside paremik. Ka Massu Ratsaklubi sport-
lased olid väga tublid ja tulemuseks mitmeid kõrgeid kohti 
ja hulgaliselt väärtuslikke võistluskogemusi. Esikolmiku-
kohti noppisid seekord Pärnumaa MV juunioride arves-
tuses (A1 skeem) I koht Vaike Reinmaa ja Caprice, Massu 
Sügis avatud arvestuses (ST1 skeem) III koht Anna-Ma-
ria Kukk ja D.Charmante. Massu Ratsaklubi sportlastest 
osalesid võistlustel veel Sarah Peterson, Carola Raud, Alisa 
Veerpalu, Marjana Kuldsaar, Kristiina Kukk ja Trinity Õis-
mets. Rohkem infot tulemuste kohta leiab Lääneranna Tea- 
taja veebiväljaandest ajaleht.laaneranna.ee.

Spordiuudised
16. august – 17. september

SPORT

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



16 L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  2 0   /  S E P T E M B E R  2 0 1 9

REAKUULUTUSED

tel 5564 5433

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.  
Tel 504 5215, 514 5215 või info@est-land.ee

Jalgratta remont ja rent Lihulas.  
Kontakt: 523 6933 (Ants Urb)

AV KAEVETÖÖD OÜ teostab haljastus-, 
kanalisatsiooni-, kuivendus-, vundamendi-
aukude kaeve- ja lisaks muid ettevalmistus- 
töid ehitusobjektidel. 
Kontakt: 5555 1525 (Aivar Vendel)

ProDigi OÜ jätkab aastal 2019 Lihulas fiiberoptilisel 
andmesidekaablil põhineva andmesidevõrgu väljaehitamist.

Kui soovid, et Sinuni jõuaks kiire Internet, siis registreeri end lehel: tiny.cc/Lihula2019

info@prodigi.ee
tel. 5289558

 

NÜÜD AVATUD KA PESULA!

Autoremont      E–R 9–18
Pesula                E–R 9–14

Tallinna mnt 54, Lihula
+372 513 5678
info@rasi.ee
www.rasi.ee

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. 

Tel 472 4640
REKLAAMI TELLIMINE JA KAASTÖÖDE ESITAMINE 

ajaleht@laaneranna.ee

Puurkaevude ja maasoojus-puuraukude puurimine, 
projekteerimine ning hooldus.

Vee- ja kanalisastioonitorustiku rajamine, reoveemahutite, 
septikute, biopuhastite, süvaveepumpade ja veefiltrite 
paigaldus ning hooldus.

+372 5569 4310; taavi@puurvesi.ee                        puurvesi      

www.puurvesi.ee 

VIRTSU SADAMAKOHVIK
OTSIB OMA RÕÕMSAMEELSESSE JA NOORENEVASSE TIIMI TÖÖLE

KOKKA
ERIALANE HARIDUS POLE VAJALIK. OLULINE ON, ET ARMASTAD JA OSKAD SÜÜA TEHA.

KIRJUTA MEILE: INFO@TOIDUTANKER.EE VÕI HELISTA 510 2909


