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Mikk Pikkmets 
Lääneranna  vallavanem

L ääneranna vald on tänaseks 
tegutsenud kaks aastat ning on 

aeg vaadata mis tehtud ja mis tulemas. 
Kui ühinemisleping 2016. aastal vastu 
võeti, siis selle 4. lisas käsitleti priori-
teetsete investeeringute kava aas-
tateks 2017–2021 kõigi nelja piirkonna 
kohta. Kokku sai sellesse kavasse kirja 
32 objekti-valdkonda, mille kogu-
maksumuseks arvestati kinnitamise-
aegsete hindade järgi 15,782 miljonit 
eurot. Lääneranna valla põhitegevuse 
eelarve on 8 miljonit eurot ja põhitege-
vuse tulem u 500 000 eurot ehk see on 
summa, mida saab kasutada investee- 
rimiseks ja laenude tagasimakseks. 
Tänaseks on ühinemislepingu lisa 
investeeringutest täielikult teostatud 
7 ja teostamisel 13 objekti.

Suurematest investeeringutest on 
hetkel töös Lihula spordihoone reno- 
veerimine, kus lisaks tänaseks juba 
sõlmitud pallimängusaali osale 
planeerib vallavalitsus järgmiseks 
aastaks vahendeid ka olmebloki uuen-
damiseks. Pallimängusaali valmi- 
mise lepingujärgne tähtaeg on järgmise 

aasta 31. juuli. Olmebloki ehituse osas 
soovime võimalikult kiiresti edasi lii-
kuda – volikogu oktoobrikuisel istun-
gil kinnitati eelarvestrateegia, kus on 
järgmisel aastal arvestatud olmebloki 
renoveerimisega. Samuti sai eelarve- 
strateegiasse arvestatud Lihula kul- 
tuurimaja küttesüsteemi ja suure saali 
renoveerimiseks vajaminevate summa-
dega.

Ühe suure investeeringuna on 
ühinemislepingus ette nähtud ka 
esmatasandi tervisekeskuse rajamine 
Lihulasse. Tänaseks on pärast väga 
pikki vaidlusi kooskõlastatud ehitus-
projekt kõigi asjaomaste ametitega 
ja vallavalitsus on välja kuulutanud 
ehitushanke, et saada teada reaalset 
ehitusmaksumust. Ettevalmistused 
tervisekeskuse rajamiseks algasid juba 
2016. aastal, mistõttu võib eeldada ehi-
tuskulude arvestatavat kasvu. Siinko-
hal on volikogul otsustuskoht, kui suure 
kulude kasvuga ollakse nõus investee-
ringut tegema. Tervisekeskuse osas 
on meile sõbralik naabermaakonna 
leht kirjutanud, et keskuse rajamiseks 
vajalike arstide arvu koos ei pruugi 
olla. Tänaseks on jätkuvalt keskuse 
rajamise osas kehtivad eelkokkulepped 
kolme perearstiga ning vallavalitsus 
töötab selle nimel, et need ka jääksid 
kehtima. Oktoobri keskel renoveeriti 
perearstile vastuvõturuumid Varbla 
teeninduskeskuses ning kooskõlasta-

misel on renoveerimisprojekt Koonga 
teeninduskeskuse I korruse ruumide 
renoveerimiseks perearsti ja apteegi 
tarbeks. Lääneranna vallas tegutseb 
kokku neli perearsti, kes võtavad vastu 
kuues asukohas, millest neli on vallale 
kuuluvad ja kaks perearstidele kuulu-
vad pinnad. Vallavalitsus on seisuko-
hal, et perearstiteenuse kättesaadavus 
on oluline, mistõttu investeeritakse 
taristusse ja võimaldatakse teenuse 
osutamist vallale kuuluvatel pindadel.

Kui valla esimene aasta mõõdus suu- 
resti erinevate alusdokumentide üht-
lustamise ja projektide ettevalmista-
mise tähe all, siis teisel aastal on ka 
juba silmaga näha, et mitmed asjad on 
teostatud või töös. Näiteks tänavaval-
gustuses on paigaldatud juba 440 uut 
lampi kaheksas asulas ja soovime veel 
paigaldada 60 lampi Lihulasse ja Hanila 
piirkonna bussipeatustesse. Renovee- 
ritud ja taastuvenergiale on üle viidud 
kõik valla objekte kütvad katlamajad. 
Nii elektrit säästev tänavavalgustus kui 
ka soodsamat soojusenergiat pakkuvad 
katlamajad vähendavad kulutusi val-
lale kuuluvate hoonete ja rajatiste ülal-
pidamiseks. Oktoobri lõpuks valmib 
Lihulas Pärnu mnt kergliiklustee ning 
rajatud ja renoveeritud on mitmeid 
kilomeetreid kruusa- ja mustkattega 
teid.

Positiivset meelt ja tegusat tulevikku!

Uus rubriik:
Lugeja küsib, ametnik vastab

S elleks, et muuta Lääneranna Teataja paberlehe sisu veelgi 
huvitavamaks ning kaasata selle valmimisse ka valla koda- 

nikke, alustame järgmisest paberlehe numbrist uue rubriigiga 
“Lugeja küsib, ametnik vastab”. Julgustame siinkohal valla elanikke 
saatma oma küsimused Lääneranna Teataja toimetuse e-postile  
ajaleht@laaneranna.ee. 

Iga kuu valib ajalehe toimetaja ühe küsimuse, mis puudutab võimalikult 
paljusid valla kodanikke ning palub ametnikul, kelle vastutusalasse see 
küsimus kuulub, sellele vastata.
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Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu 
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

17. oktoobril 2019 toimus Lääneranna Vallavolikogu kahe- 
kümne viies istung, kus osales 16 ning puudus 5 vallavoli- 
kogu liiget. Päevakorras oli 10 punkti. Vastu võeti 3 mää- 
rust ja 4 otsust.

 » Otsustati jätkata järgmisel volikogu istungil määruse 
eelnõu “Lääneranna Muuseumide arengukava aas-
tateks 2020–2023” II lugemisega. 

 » Otsustati suunata II lugemisele määruse eelnõu “Lääne- 
ranna haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO 
põhimäärus”.

 » Võeti vastu Lääneranna valla 2019. aasta III lisaeelarve.

 » Kinnitati Lääneranna valla eelarvestrateegia 2019–
2022.

 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu töökorda.

 » Otsustati arvata kohanimeregistrist välja Tuudi küla 
Antsuküla tee ja Vana-Tuudi tee liikluspinnad ning 
tunnistada kehtetuks Lihula Vallavolikogu 28.05.2009. 
a otsuse nr 19 “Kohanime määramine” punktid 1.3 ja 1.4.

 » Otsustati osaleda Euroopa Liidu programmi Interreg 
Central Baltic välisprojektis “Railway Heritage”, pro-
jekti maksumusega Lääneranna valla osas kuni 84 000 
eurot. Lääneranna vallas on eesmärk korrastada kuna- 
gise Rapla–Virtsu kitsarööpmelise raudtee tamm ning 
muuta see matkajatele, tervisesportlastele ja tehnika- 
ajaloo huvilistele kättesaadavamaks ja kasutatavaks.

 » Otsustati võtta kinnisvara aadressiga Lääneranna vald, 
Koonga küla, Koonga keskus 3–5 (kinnistu nr 3798206, 
katastriüksus 33404:002:0144) kingitusena vastu.

 » Otsustati võõrandada enampakkumise korras Lääne- 
ranna vallale kuuluv ühetoaline korter aadressil Töös-
tuse 2–17, Lihula; kahetoaline korter aadressil Kon-
nalupsu 4, Tõusi küla ja 1/2 kinnistu mõttelist osa reg-
istriosa numbriga 7789650 lähiaadressiga Hendriku, 
Rannu küla.

 » Toimus rahvaalgatusel esitatud otsuse eelnõu “Ujula 
rajamine Lihula linna” arutelu.

Järgmine Lääneranna Vallavolikogu istung toimub 14. no-
vembril kell 14.00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Lääneranna valla sekretär-registripidaja

P erioodil 15. september – 10. oktoober 2019 toimus 
neli Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks 

toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoe-
tuste määramine ja maksmine, hooldaja määramine ja 
hooldajatoetuse maksmine, hoolekandeasutuses hool-
damise määramine, tugiisikuteenuse osutamine, kodu- 
teenuse osutamine, igapäevaelu toetamise teenuse 
võimaldamine väljaspool SKA-d, maaüksuste sihtotstar-
vete ja koha-aadresside määramine ja korrastamine, ehi-
tisele teenindusmaa määramine, ehitus- ja kasutuslubade 
väljastamine, puurkaevude asukohtade kooskõlastamine, 
hajaasustuse programmi toetuste kasutamise aruannete 
heakskiitmine, huvitegevuse toetuste eraldamine, ühtse 
jäätmemahutiga liitumine, korraldatud jäätmeveoga liitu-
mise kohustusest erandkorras vabastamine ning korralda-
tud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse rahul-
damata jätmisele otsustati järgmist:

 » Omandati Lääneranna vallale isiklik kasutusõigus 
Kadaka külas asuval Mullakalliste kinnisasjal (registri-
osa nr 1413606, katastritunnus 86301:004:0032).

 » Lisati Lääneranna valla 2019. a hankeplaani avatud 
ideekonkurss “Lihula peatänava ja seda ümbritseva 
linnaruumi arhitektuurivõistlus”. Ideekonkursi korral-
damisse kaasatakse mittetulundusühing Eesti Arhitek-
tide Liit. Konkursi väljakuulutamise ajaks määrati 
oktoober 2019. Kinnitati ideekonkursil osalejate kvali-
fitseerimiskomisjon, ideekonkursi žürii koosseis ja au- 
hinnafond.

 » Kehtestati Lääneranna Vallavalitsuse hallatavate kul-
tuuriasutuste osutatavate teenuste hinnad ja tunnis- 
tati kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 29. märts 
2018 korraldus nr 183 “Lääneranna vallale kuuluvate 
teenuste hindade kehtestamine”.

 » Lõpetati riigihange “Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõt-
lusala taristu väljaehitamine”. Ainsa pakkujana osales 
AS YIT Eesti. Otsustati jätta pakkuja kvalifitseeri-

mata kvalifitseerimistingimuste mittevastavuse tõttu. 
Hankemenetlus lõpetati hankelepingut sõlmimata.

 » Lõpetati lihtmenetlusega riigihange “Lihula Piirimäe 
tootmis- ja ettevõtlusala taristu väljaehitamine. Ehituse 
omanikujärelevalve teenus”. Kõik esitatud pakkumused 
lükati tagasi hankelepingu objekti puudumise alusel.

 » Lõpetati väikehange “Lääneranna Vallavalitsuse arhiivi 
korrastamise tööd” eesmärgiga korrastada endiste 
Koonga, Lihula ja Varbla valla säilitusväärtusega doku-
mendid ja anda need üle hoiustamiseks Rahvusarhii-
vile. Edukaks tunnistati Kespri Arhiiv OÜ pakkumus. 
Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping ostumenet-
luse tingimustel.

 » Lõpetati väikehange “Ühisveevärgi- ja kanalisatsioo- 
ni osade projekteerimine” eesmärgiga anda tehni-
line lahendus Lääneranna vallas Matsalu Veevärk 
AS-le kuuluva ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torus-
tike osade väljaehitamiseks. Edukaks tunnistati Ske-
past&Puhkim OÜ pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmi-
takse töövõtuleping ostumenetluse tingimustel.

 » Lõpetati Varbla Vallavolikogu 25.08.2004. a otsusega 
nr 40 algatatud Matsi küla Haavasalu kinnistu detail-
planeeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise 
lõpetamisest ja selle põhjustest huvitatud isikuid ja asu-
tusi teavitatakse, teade avaldatakse ka ajalehes Lääne- 
ranna Teataja ning Lääneranna valla veebilehel.

 » Lõpetati Varbla Vallavolikogu 11.12.2001. a otsusega nr 
50 algatatud Raespa küla Arno kinnistu (planeeringu 
koostamise lõpetamisel Sadama kinnistu ning osaliselt 
Arno kinnistu) detailplaneeringu koostamine. Detail-
planeeringu koostamise lõpetamisest ja selle põhjustest 
huvitatud isikuid ja asutusi teavitatakse, teade aval-
datakse ka ajalehes, milles Lääneranna vald avaldab 
ametlikke teadaandeid, ning Lääneranna valla veebile-
hel.
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 » Nõustuti AS Matsalu Veevärk kasuks isikliku kasu-
tusõiguse seadmisega Lääneranna vallale kuuluval 
Tõusi külas asuval Tolliliiva kinnistul.

 » Seoses juubelisünnipäevaga avaldati tänu ja tunnustati 
ning anti üle Lääneranna Vallavalitsuse tänukiri all-
järgnevatele Metsküla Algkooli töötajatele: Ene Ploom, 
Jüri Ploom.

 » Lääneranna Vallavalitsus tunnistas edukaks  2019. a 
hankeplaani lisatud ja avatud hankemenetlusega riigi-
hanke “PREMIUM-pelleti ost” raamlepingu sõlmimiseks 
kolmeks aastaks ühe pakkujaga. Laekus üks pakkumus. 
Hanke edukaks pakkumuseks tunnistati Warmeston 
OÜ pakkumus. Anti nõustumus eduka pakkujaga raam-
lepingu sõlmimiseks ooteaega kohaldamata.

 » Lääneranna valla 2019. a hankeplaani lisati avatud 
hankemenetlusega riigihange “Piha tuulepargi detail-
planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
koostamine”. Hanke korraldamise ajaks määrati oktoo-
ber 2019, kinnitati lihthanke alusdokumendid, hanke 
korraldamise eest vastutavaks isikuks määrati Rein 
Kruusmaa, hankemenetlus korraldatakse e-riigihan-
gete keskkonnas.

 » Kinnitati Lääneranna noortekeskuse töötajate struk-
tuur. Tunnistati kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 
17. jaanuar 2019 korraldus nr 37 “Lääneranna Noorte-
keskuse töötajate struktuuri kinnitamine”.

 » Otsustati võõrandada Lääneranna valla omandis kasu-
tuseta olev järeleveetav teehöövel.

 » Otsustati võõrandada avaliku, suulise enampakkumise 
käigus Lääneranna valla omandis olevad kaks korteri-
omandit, Jaama 53–1, Lihula linn ja Jaama 53–7, Lihula 
linn. Enampakkumisest teavitatakse Lääneranna valla 
veebilehe kaudu. Vara müügi alghind on vastavalt 
400 eurot ja 300 eurot, tagatisraha 20 eurot ja 15 eurot. 
Enampakkumise läbiviimiseks moodustati komisjon.

 » Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise käigus 
kaks Lääneranna valla omandis olevat korterioman-
dit, Tööstuse tn 2–1, Lihula linn ja Luha tee 1–5, Kirbla. 
Enampakkumine korraldatakse internetioksjonite kesk- 
konnas www.osta.ee kehtivusega 14 päeva. Enam- 
pakkumisest teavitatakse Lääneranna valla veebilehe 
kaudu. Vara müügi alghind on vastavalt 10 000 eurot ja 
2000 eurot, tagatisraha 500 eurot ja 100 eurot.

 » Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Valla-
valitsuse tänukiri järgmistele ettevõtete ja inimestele: 
osaühing RaSi – teenuste mitmekesistamise eest 
Lääneranna vallas; Kaire Pärnpuu – tööjuubel Lihula 
Gümnaasiumis ja kooliellu panustamise eest; Marge 
Eensalu – tulemusliku töö eest klassi- ja kunstiõpeta-
jana Varbla koolis; Marju Kriik – tulemusliku töö eest 

lasteaiaõpetajana Kõmsi Lasteaed-Algkoolis; Annika 
Kukk – tulemusliku töö eest klassiõpetajana Kõmsi 
Lasteaed-Algkoolis; Tiina Markus – tulemusliku töö 
eest klassiõpetajana Virtsu koolis; Heli Allvee – seoses 
tööjuubeliga Virtsu koolis ja tulemusliku töö eest klassi- 
õpetaja; Imbi Kasesalu – tulemusliku töö eest loodus- 
ainete- ja matemaatikaõpetajana Koonga Koolis; Anu 
Kaljuvee – tulemusliku töö eest klassiõpetajana Lõpe 
Koolis; Helgi Vellemäe – tulemusliku töö eest Lihula 
Muusika - ja Kunstikoolis; Astrid Nikkel – tulemusliku 
töö eest Metsküla Algkoolis.

 » Lääneranna valla omandis on metsakinnistud, millele 
on koostatud metsakorralduskavad ja mille alusel tuleb 
metsa korraldada. Otsustati võõrandada raieõigus Seltsi 
kinnistul nr 2741732, raietööde maht 237™, Karuse kal-
mistu kinnistul nr 2090632, raietööde maht 296™, Aru-
välja kinnistul nr 2706932, raietööde maht 868™.

 » Lääneranna Vallavalitsus andis Maa-ametile nõusoleku 
määratleda Lääneranna vallas Lihula linnas aadressidel 
Piiri 6 ja Piiri 8 asuvate kinnisasjade väärtused vas-
tavalt hindamisaruandes määratud väärtustele ning 
võõrandamisega kaasnevate kulude tasumiseks. 

 » Omandati Lääneranna vallas Kadaka külas asuv Kapuse 
tee, sihtotstarbega transpordimaa, pindalaga 5210 m2.

 » Eraldati Lääneranna valla 2019. aasta eelarve reserv-
fondist mittetulundusühingule Kirbla Külaselts mitte- 
tulundusliku tegevuse projektitoetuseks 5000 €.

 » Eraldati mittetulundusliku tegevuse projektitoetust all-
järgnevalt:

 ◦ Vanamõisa Külade Ühendus MTÜ – Vanamõisa küla 
jaanitule korraldamiseks 720 €,

 ◦ Salevere Küla Selts MTÜ – Pikavere Jõulumeloodia 
2019 korraldamiseks 1500 €,

 ◦ Kidise Kontserditalu MTÜ – Kidise Jõulumuusika 
2019 korraldamiseks 1000 €,

 ◦ Kirbla Külaselts MTÜ – Kirbla rahvamaja saali ja 
esiku ehituseks 5024 €.

 » Kutsuti tagasi SA Lääneranna Hoolekanne nõuko- 
gu liige Eve Lindoja 9. oktoobrist 2019. a. Määrati SA 
Lääneranna Hoolekanne nõukogu liikmeteks viieks 
aastaks alates 9. oktoobrist 2019. a nende eelneval 
nõusolekul Andres Annast ja Arno Peksar.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati üksteist 
eelnõud.

Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on 
leitavad Lääneranna Vallavalitsuse elektroonilisest do-
kumendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendi- 
register.

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 väljastamine)

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
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K äimasolevad tänavavalgustuse ehitustööd on põh-
justanud Lihula elanikele ajutisi ebamugavusi, 

tekitanud küsimusi ja loonud ilmunud ajaleheartiklite 
võimendusel segadust, nii et teema vajab veel kord selgi-
tamist.

Miks tänavavalgustust ei uuendata ole-
masolevates asukohtades ja miks korteriühis-
tute õued jäävad pimedaks?
Pisut taustast ja tänavavalgustuse rekonstrueerimise vaja-
dusest üldiselt.

Lihulas ega ka mujal Lääneranna vallas ei ole varasemalt, 
välja arvatud mõned erandid, tänavavalgustuse süsteeme 
iseseisvate süsteemidena välja arendatud. Neid on aren-
datud kas elektrivõrgu liinide baasil või paigaldatud nõu-
kogude ajal ametkondliku elamufondi elamutele hoovide 
valgustamiseks. 

Süsteemi uuendamise eesmärk on lisaks valgustite väl-
javahetamisele asendada need efektiivsemate ja kest-
likematega, tagada süsteemiga selle põhieesmärk: luua 
liiklejatele tingimused tänavatel turvaliseks liikumiseks. 
Tänavavalgustus, siinkohal rõhk sõnal “tänava”, ei pea 
võimaldama aovalguses kohvilaua taga lehte lugeda ega 
valgustama maja ees parkivaid sõidukeid. Energia ületarbi-
mise ajastul peame pigem vältima ülevalgustamist, valgus-
allika räigust ja atmosfääri suunduvat valgusreostust. 

Elektrivõrgud, mille postidel väljavahetatavad valgustid 
põhiliselt paiknevad, pärinevad ajast, mil maa kuulus kõi- 
gile ja liinid kulgesid ajastule omaselt kõige otsemaid teid 
pidi. Nii paikneb renoveerimisele kuuluv valgustus juhus-
likes kohtades, näides tänu võimsatele lampidele tõhus, 
kuid ei täida oma eesmärki. Tänaseks oleme elanud uues 
ajastus ligi kolmkümmend aastat ja aeg on lisaks tolleaegse 
taristu tehnilisele kaasajastamisele uuendada ka mõttevii- 
si. Valgustus peab olema tõhus ja vastupidav ning täitma 
oma eesmärke – nendest põhimõtetest lähtudes me aren-
dusplaane ellu viimegi. Kohtades, kus me täna tänavaval-
gustuse projekti käigus valgustust  paigaldada ei saa, aga 
selle järele on vajadus, paigaldame valgustid hiljem.

Mida, millal ja kui palju ehitatakse?
Tänavavalgustuse projekteerimise aastal (2016 – toim) 
oli Lihulas seis järgmine: rekonstrueerimist vajas 176 
tänavavalgustuse punkti, sealhulgas 45 valgustit asutuste 
territooriumitel (kool, lasteaed jms), ning 17 uut LED-val-
gustit Tallinna mnt ja Lasteaia tänaval. U 40 valgustus-
punktis olid valgustid kas demonteeritud või ei töötanud. 
Eraomanike maal paiknes 45 valgustuspunkti, nendest 
vallale kuuluvatel postidel 25 lampi ja Imatra Elekter AS 
postidel 20 lampi. Osad nendest olid korteriühistute hoovi-
aladel, enamik siiski teede ääres kruntidel. 

Pärast eelprojekti hinnati Lihula linna olemasoleva 
tänavavalgustusega kaetud ala valgustusvajaduseks 397 
lampi. Sinna alla ei kuulunud piirkonnad, kus tänavaval-
gustus üldse puudus või kuhu nn tihendamisreegli alusel 
ei olnud võimalik valgustust laiendada. Nimelt  toimub 
tänavavalgustuse arendamine lisaks valla omafinantsee- 
rigule tugirahastuse toel – ja just viimane seab rahastusele 
oma reeglid. Täna tehakse töid Lihula linnas Keskkonna-
investeeringute Keskuse (KIK) rahastatava projekti alusel. 

KIKi programmi eesmärk on olemasoleva tänavavalgustuse 
rekonstrueerimine, et vähendada CO

2
 emissiooni, mitte 

puuduoleva väljaehitamine. Projekti raames on lubatud 
paigaldada Lihulasse, Kirblasse ja Tuudile kokku vähemalt 
301 valgustit. 

Projekti järgi ei ole lubatud ehitada tänavavalgustust sinna, 
kus seda kunagi pole olnud. Kohtades, kus tänavavalgus-
tust renoveeritakse, on lubatud uute valgustuskohtade 
paigaldamine vaid 10% ulatuses. Lisaks peab tänavaval-
gustus vastama kehtivatele normidele. Võttes arvesse eel-
pool mainitud tingimusi, ei saa me antud projekti raames 
rekonstrueerida korteriühistute valgustust, see on ka 
põhjus, miks me ei saa lülitada rekonstrueeritud kilpi neid 
tänavavalgustuse kaableid, mis ei vasta tehniliselt ole-
masolevale projektile.

Vanasti oli valgustus valgem. Kas see vastab 
normidele?
Tänavavalgustuse projekteerimisnormid annavad ette 
suure hulga tehnilisi nõuded valgustusele ja valgustitele. 
Nagu eelpool nimetatud, on nii KIKi kui ka meie eesmärk 
efektiivne tänavavalgustus ning just seetõttu ei ole projek-
tiga valgustust üle normeeritud, vaid on tagatud kvaliteet 
ja efektiivsus. 

Valgustite tõhususeks on määratud minimaalselt 140 
lm/W, valgusvärvuseks (-temperatuuriks) 4000 kelvinit, 
mis tagab erinevalt vanadest kollastest lampidest pimadas 
objektide loomuliku tajutavuse. Värvi edastusindeksiks 
(CRI) määrasime vähemalt 80 ja valgustite toimivusajaks 
100 000 tundi. 

Iga valgusti on eelhäälestatud ja hämardub madala kasu-
tusvajadusega ajal vastavalt programmile:

Lihtsamalt lahti seletatuna tähendab see seda, et tänavaval-
gustus lülitub õhtul sisse astronoomilise kellaaja järgi, 
töötab kuni südaööni täisvõimsusel ja hämardub märgitud 
kellaaegadel säästurežiimi. Hommikul kell 6.00 lülitub sisse 
täisrežiim ja päikesetõusul valgustus kustub. Ülekäigura-
dasid ei hämardata.

Miks linnas osa valgustust ei põle?
Tegemist on tehniliste põhjustega. Osades kilbipiirkon-
dades on tulnud vanad kilbid demonteerida ja seetõttu uus 
veel ja vana enam ei põle. Uusi lampe ei saa osades kohta-
des paigaldada Imatra demonteerimata õhuliinide tõttu. 
Probleem on Pärnu mnt kilbipiirkonnas, kus vana kilp tuli 
eemaldada kergliiklustee ehituse tõttu, Tallinna mnt Jaama 
tn kilbipiirkonna osas ja Soo-Allika kandis. Oleme teinud 
ajutisi ühendusi kilpide võimsuste piires, kuid kõiki alasid 
korraga veel valgeks ei saa.

Veel kord pimendatud linnast. Emotsioonideta
Rein Kruusmaa 
Arendus- ja hankespetsialist

Aste 1 2 3 4 5

Võimsus [%] 100% 70% 40% 100% 0
LIHULA 

PEA ON 24.00 02.00 6.00 OFF

LIHULA 
KÕRVAL ON 22.00 24.00 6.00 OFF

ÜLEKÄIGU
RADA ON OFF

KIRBLA ON 22.00 24.00 6.00 OFF

TUUDI ON 22.00 24.00 6.00 OFF
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Novembri lõpus möllab meie vallas Orkaan

H ingekuu viimasel nädalavahetusel ehk 29. novem-
ber kuni 01. detsember toimub Saaremaal, Hiiu-

maal ja Pärnumaal Kaitseliidu suurõppus Orkaan XIV. 
Pärnumaal leiab õppus peamiselt aset Lääneranna valla 
territooriumil.

Tegemist on iga-aastase suurõppusega, kuhu tuleb kokku 
ligi tuhat kaitseliitlast ja kaitseväelast põhiliselt Lääne 
maakaitseringkonna malevatest. Ühes Lääne, Saaremaa 
ja Pärnumaa maleva kaitseliitlastega osalevad õppusel ka 
Rapla maleva liikmed, kaitseväelased, Läti vabatahtlik 
riigikaitseorganisatsioon Zemessardze, Politsei- ja Piiri-
valveamet, Naiskodukaitse ja teised partnerid. Sel aastal 
toimub Orkaan juba neljateistkümnendat korda.

Pärnumaal harjutatakse kolme päeva jooksul Lääneranna 
valla kaitsmist. Õppuse tegevust võib kõige enam märgata 
Kalli–Vatla–Lihula vahelisel alal ja Lihula linnas.

Pärnumaa maleva teavituse ja tsiviil-sõjalise koostöö spet-
sialist Jaanus Mehikas loodab, et õppus Lääneranna valla 
elanikele suuri ebamugavusi ei põhjusta. “Õppusel kasu-
tatakse imitatsioonivahendeid, mis tähendab, et müratase 
lahingute alal võib olla tavapärasest kõrgem, aga öisel ajal 
aktiivset lahingutegevust ei toimu,” lisas leitnant Mehikas. 
Paukpadrunite, lõhkepakettide ja teiste imitatsioonivahen-
dite kasutamisel jälgitakse ohutuseeskirju, mille eesmärk 
on tagada nii õppusel osalejate kui ka kõrvaliste isikute 
turvalisus.

Kuna valget aega on vähe, siis palume õppuse alal olla kõigil 
tavapärasest ettevaatlikum. Õppuse korraldamisele kaasa 
aitamisega saab igaüks anda oma panuse meie riigikait-

sesse. Kaitseliit saab edukalt tegutseda vaid tänu meie kõigi 
toele.

Pühapäeval, 1. detsembril kell 13.00 toimub Lihula lin-
nusemäel õppuse Orkaan lõpurivistus, kuhu on oodatud 
ka pealtvaatajad. Pakutakse sõdurisuppi ja tutvustatakse 
õppusel kasutatud Kaitseliidu ja partnerite tehnikat.

Õppusega seotud küsimuste ja probleemide korral võib 
pöörduda Pärnumaa maleva poole telefonil 717 9547 või 
meiliaadressil jaanus.mehikas@kaitseliit.ee.

Varasügisel lahkunud 

(16.09.2019–10.19.2019) 

Ly Somp-Rammu                   04. XI 1964 – 15. IX 2019

Helga Naanu                    12. X 1929 –  21. IX 2019

Kalev Leit   22. I 1951 – 26. IX 2019

Üllar Sarapik                     25. VI 1962 – 05. X 2019

Andres Torilo  14. II 1960 – 07. X 2019  

Avaldame kaastunnet lähedastele

Elanike arv registris 5320
 ◦ 2738 mehed
 ◦ 2582 naised

Sündide arv 26 
Surmade arv 72 

Registrisse kanti elanikke 127 
Registrist kanti välja elanikke 154

Lääneranna valla  
elanikkonna statistika 

(10. oktoobri seisuga)

Miks ei mahtunud Telset tänavavalgustuse 
kaevikusse?
Oleks mahtunud küll. Kõik legaalseid võrke omavad võr-
guettevõtjad olid koostöölepingusse oodatud ja lubatud. 
Lepingusse tulid Imatra ja Prodigi, Telia loobus. Telset, nagu 
ka teised, teadsid tänavavalgustuse projektist vähemalt 3 
aastat enne selle algust, kuid ei võtnud vaevaks oma võrku 
legaliseerida. Miks, seda ei oska vallavalitsus kommen-
teerida. See, et ettevõtja oma klientidele lepingu ülesütle-
mise põhjuste osas valetab, on häbiväärne. Imatra, kelle 
poste mööda Telseti traadid jooksid, teavitas meie andmetel 
Telseti lepingu lõpetamisest juba kevadel. 

Mis saab edasi?
Ehitustööde põhimaht peaks valmima tähtaegselt ehk 
19. novembriks 2019. Kuna Lääneranna Vallavalitsus 
planeerib lisa- ja muudatustööde kaudu paigaldada täien-
davalt valgustust Kalmu, Veski, Ristiku, Staadioni, Raud-

tee tänavale, Pärnu maanteele ning Pioneeri tänava ja 
gümnaasiumi vahelisele jalgteele, kokku kuni 50 valgustit, 
siis pikendatakse tõenäoliselt lepingu tähtaega kevadeni. 
Pikendamine on vajalik ka haljastuse taastamiseks mõist-
liku aja planeerimiseks.

Mõningaste takerdumiste tõttu on ootamas Valuste tee 
ja Piiri tänava tänavavalgustuse paigaldus, mis toimub 
Piirimäe tootmisala arendusprojekti kaudu. Pakkuja mit-
tevastavuse tõttu kvalifikatsiooninõuetele tuli hange tühis-
tada ja korraldada uus. Seetõttu viibib tööde algus pisut, aga 
suure tõenäosusega on tuleva aasta sügiseks valged ka need 
Valuste tee 17 ja Piiri tänava 24 valgustit.

Seniks soovin kõigile kannatliku meelt, sest eesmärk on 
meil kõigil ühine – muuta elu meie vallas paremaks ja 
turvalisemaks. Kandke helkurit ja teinekord, kui on käi-
masolevate tööde-projektide kohta küsimusi, pöörduge 
vastuste saamiseks julgesti vallavalitsuse poole.

Camilla Angerjas     13. IX 2019
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Pärnumaa ettevõtluse auhinnagalal tunnustati  
Lääneranna tegijad
3. oktoobril jagati Pärnus STRAND SPA ja Konverentsiho-
tellis Pärnumaa ettevõtluse auhindu: parimaid tunnustati 
kaheksas kategoorias, neist kaalukaim oli “Pärnumaa 
Karu 2019”, lisaks anti välja mitu eriauhinda. Omakandi 
parimaid tunnustasid omavalitsusedki, teiste seas Lääne- 
ranna Vallavalitsus, kes andis konverentsil üle auhinna 
teenuste mitmekesistamise eest piirkonnas.

Mullu märtsis kahe perekonna koostööna loodud ettevõte 
RaSi OÜ tegutseb mitmel rindel – lisaks autoremondile käi-
vitati hiljuti autopesula. “Ettevõte meesosanikud Ragner 
Sildre ja Simo Saun on kodumaale naasnud noored, kes 
mitte ainult ei loonud Lihulasse konkureerivat autore-
monditöökoda, vaid mitmekesistasid piirkonnas paku-
tavaid teenuseid, avades esimese autopesula, lisaks võtsid 
nad kasutusele Lihula peatänaval pikalt tühjana seisnud 
omapärase arhitektuuriga hoone,” ütles Lääneranna valla 
arendusjuht Margus Källe.

“Meil on uhke tunne, et Lääneranna Vallavalitsus otsustas 
tunnustada nii noort ettevõtet – see annab meile kinnitust, 
et ajame õiget asja,” ütles auhinda vastu võtnud Jaana Saun 
ning lisas, et tal on hea meel, et taolisi üritusi korraldatakse, 
sest see aitab ettevõtjatel saada välja oma igapäevarutiinist 
ning annab positiivse süsti ja innustab.

Küsimusele, kas ettevõtel on juba uusi arenguplaane, vastas 
Ragner Sildre: “Meie ettevõtel on tohutult potentsiaali are-
neda ja pakkuda klientidele järjest uusi teenuseid, kuid 
seda varjutab tõsiasi, et kvalifitseeritud tööjõu leidmine 
maakohtadesse on suur probleem. Küsimus ei ole niivõrd 
palgas, kui selles, et pealekasvu lihtsalt ei tule, sest noor-
tele ei paku oskustööliseks õppimine huvi. Loodan siiralt, et 
riik annab oma panuse kutsehariduse populariseerimisse. 
Usun, et Eestil oleks sellest ainult võita.”

Mirjam Pikkmets – kategooria “Aasta noor 
ettevõtja” nominent
Ettevõtluskonkursi kategooria “Aasta noor ettevõtja” nomi- 
nentide seas oli Lääneranna vallast pärit ning siin toime-
tav Mirjam Pikkmets. OÜ Mätiku Talumeierei juhataja on 
aastaid vedanud OTT võrgustikku, osales aktiivselt Pär-
numaa maitsete aasta töörühmas ning tegeleb innukalt 
kohaliku toidukultuuri tutvustamisega. Koostöös Öko- 
sahvriga õnnestus Mirjamil saada RIMI kaubandusketti  
Pärnumaa maitsete kohaliku toidu riiul, lisaks organi-
seerib ta ettevõtjatele toidukoolitusi, mis aitavad neil oma 
toodangut konkurentsivõimelisemaks muuta.

Ülemisel fotol Jaana Saun ja Ragner Sildre. Foto: Kristina Kukk 
Alumisel fotol: Mirjam Pikkmets. Foto: Ragne Värk

MAJANDUS

L ääneranna Vallavalitsus müüb avalikul enampakku-
misel internetioksjonite keskkonnas osta.ee alljärg-

neva vallavara:

 » Neljatoaline korter Tööstuse tn 2–1, Lihula, Lääner-
anna vald, Pärnu maakond. Korter asub elamus ehitus- 
registri koodiga 105006509, mis paikneb katastriük-
susel 41201:001:0016. Kinnistusraamatu registriosa nr 
80103278 moodustab 470/7860 mõttelist osa kinnisas-
jast, mille eluruumi reaalosa pind on 74,5 m2. Korter on 
lokaalse keskküttega. Vara alghind 10 000,00 eurot.

 » Kahetoaline korter Luha tee 1–5, Kirbla küla, Lääne- 
ranna vald, Pärnu maakond. Korter asub elamus ehitus- 
registri koodiga 105005673, mis paikneb katastriüksu-
sel 41103:001:0076. Kinnistusraamatu registriosa nr 
80079889 moodustab 479/10248 mõttelist osa kinnisas-
jast, mille eluruumi reaalosa pind on 47,9 m2. Korter on 
lokaalse keskküttega. Vara alghind 2000,00 eurot.

 » Ühetoaline korter Tööstuse tn 2–17, Lihula, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond. Korter asub elamus ehitus- 
registri koodiga 105006509, mis paikneb katastriük-
susel 41201:001:0016. Kinnistusraamatu registriosa nr 

80103278 moodustab 275/7860 mõttelist osa kinnisas-
jast, mille eluruumi reaalosa pind on 27,5 m2. Korter on 
lokaalse keskküttega. Vara alghind 4400,00 eurot.

 » Kahetoaline korter Konnalupsu 4, Tõusi küla, Lääne- 
ranna vald, Pärnu maakond. Korter asub elamus ehitus- 
registri koodiga 103026014, mis paikneb katastriüksu-
sel 86302:002:0360. Kinnistusraamatu registriosa nr 
80511074 moodustab 398/3660 mõttelist osa kinnisas-
jast, mille eluruumi reaalosa pind on 39,8 m2. Korter on 
lokaalse küttega. Vara alghind 3500,00 eurot.

 » ½ kinnistu mõttelist osa registriosa numbriga 7789650, 
lähiaadress Hendriku, Rannu küla, Lääneranna vald, 
Pärnu maakond, katastriüksus 41101:001:0577. Pindala 
4331 m2, 100% elamumaa. Kinnistul asub elamu (elamu-
laut-küün) ehitusalune pind 211 m2, ehitisregistri nr 
120296516. Vara alghind 4000,00 eurot.

Küsimuste korral palume ühendust võtta 
Lääneranna valla varahalduri Aare Laureniga 
e-posti teel aare.lauren@laaneranna.ee või 
telefonil 5699 0048.

Vallavara müük
Aare Lauren 
Varahaldur
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L ääneranna valla elanik, Keskkonnaameti nõunikuna 
töötav Kaja Lotman sai esimese eestlasena Euroopa 

Kaitsealade Liidu medali. Alfred Toepferi nimelist medalit 
antakse välja korra aastas erakordse panuse eest Euroopa 
looduse kaitses ja säästvas arengus. Toepferi Sihtasutuse 
esindaja andis medali üle 27. septembril Lätis Jurmalas 
toimunud liidu aastakonverentsi pidulikul lõpetamisel.

Medali üleandmisel toodi välja Kaja Lotmani panus 
Euroopa põllumajandusmeetmete loodussõbralikumaks 
muutmisel. Samuti on ta üks 1990. aastatel algatatud Eesti 
niitude ja puisniitude riikliku toetusskeemi eestvedajatest. 
Toetus, mis on aidanud kaasa liigirikaste alade säilimisele 
Eestis, on olnud eeskujuks teistelegi riikidele. Kaja Lotman 
on ka kaasatud ja hinnatud ekspert mitmes üle-euroopa-
lises looduskaitsega seotud töörühmas. Aastatel 2015–2017 
kuulus ta Euroopa kaitsealade liidu nõukogusse.

“Kaja on võtnud oma südameasjaks arendada looduskait-
set Eesti ja Euroopa kontekstis nii, et inimese ja looduse 
suhted oleksid tasakaalus. Ta näeb suuremat pilti ja oskab 
suurepäraselt erinevaid osapooli kokku sulatada. Selline 
oskus on looduskaitselises töös väga oluline. Kaja saavu-
tused looduskaitses ja säästvas arengus on olnud märkimis-
väärsed, mistõttu ta oli medali laureaadina ainuõige valik,” 
ütles Euroopa Kaitsealade Liidu nõukogu liige Nele Sõber.

Kaja Lotmani sõnul oli medal talle suur üllatus. Küsimusele, 
kuidas ta hindab Eesti olukorda looduskaitses, mis on hästi, 
mis halvasti ning mis võiks olla tulevikusuund, vastas Kaja 

nii: “Eestis on tehtud väga palju looduse hea seisundi hoid-
miseks. Hooldame niite, taastame rabasid, võtame maha 
kalu takistavaid paise, taastame kudealasid, hävitame karu-
putke ja rajame matkaradasid ning korraldame toredaid 
sündmusi, et rahvas ei võõrduks loodusest. Paraku muutub 
iga aastaga põllumajandus ja metsandus aina intensiivse-
maks, linnad laienevad ja maastik muutub ühekülgsemaks 
ning tavalistele liikidelegi jääb ruumi väheseks. Peame 
mõistma, et tasakaalu säilitamiseks tuleb majanduse inten-
siivistumisel luua uusi kaitsealasid või muuta majandamine 
ökoloogilisemaks. Selle aasta looduskaitsekuu juhtmõtteks 
oli, et igaüks meist võiks hoida loodusele ruumi. See on hea 
mõte, mida meeles pidada ka järgmistel aastatel.”

Euroopa kaitsealade liitu kuulub üle 400 liikme 40 riigist. 
Liidu asutaja Alfred Toepferi (1894–1993) nimelist medalit 
antakse välja aastast 2008.

Kaja Lotman sai esimese Eesti looduskaitsjana 
Euroopa Kaitsealade Liidu kõrgeima tunnustuse

22. oktoobril kuulutati Tallinnas Riigikogu konverent- 
sikeskuses välja aasta põllumees, kelleks sai Indrek 
Klammer Lääne-Virumaalt. Maalehe ja Eesti Põlluma-
jandus-Kaubanduskoja korraldatud konkursile esitasid 
maamajanduse organisatsioonid kümme väärikat kan-
didaati, kelle seas oli Lääneranna vallas tegutseva Mätiku 
talu perenaine Helga Pikkmets.

Aasta põllumehe konkursiga, mis toimus juba 19. korda, 
tõsteti esile uuendusmeelseid, keskkonnateadlikke ja 
edasipürgivaid põllumehi. Nominentide hulka pääsenud 
Mätiku talu perenaine Helga Pikkmets on üks väheseid 
mahepiimatootjaid, tänu kellele on meie toidulaud mahe-
juustu, -piima ja -kohupiima poolest rikkam.

“Mahepiimatootjad oleme seetõttu, et see on kõige elulähe-
dasem tootmisviis – sa ei kurna ära maad ega looma,” kinni-
tas Maalehele antud intervjuus Helga Pikkmets, kes on juba 
aastakümneid oma kuuelapselise perega praeguses Lääne- 
ranna vallas mahedalt majandanud.

Helga abikaasa Aivar Pikk mets, kes on nüüdseks manala 
teele läinud, oli aastakümneid üks mahepiimatootjate 
eestvedajaid, innustades neid ühinema, et pääseda mahe-
toodetega turule.

Oma talus alustasid Pikk met sad 1991. aastal kolme lehma 
ja 10 ha maaga. Eelmisel aastal aga kerkis taluõuest üle tee 
robotlüpsiga vabapidamislaut, mis on üks Eestimaa mood-
samaid farmikeskusi mahepiimanduses. Vabapidamislau-
das on 300 loomakohta ja kaks DeLavali lüpsirobotit. 70 
meetri pikkuses avaras laudas on praegu 150 looma, nii et 
vajadusel saaks mahekarja veelgi laiendada. Kogu lauda- 
ehitus läks maksma 1,7 miljonit eurot, millest ligi 500 000 
eurot oli PRIA investeeringutoetus. Ehitati pangalaenu abil, 

laenu käendas Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Helga Pikkmets on võtnud sihiks mahepiima tootmise 
laiendamise ja on suutnud põllumajandusega tegele-
miseks koondada enda ümber pere lapsed. See tubli ta-
lupere on alati üksteisele toeks ja emale abiks. Selle tu-
lemusena on Mätiku talu laiendanud maheveiste pidamist 
ja mahepiima tootmist, parandanud maheveiste pidamise 
tingimusi. Helga Pikkmetsa tegevus on suurepäraseks 
näiteks, kuidas maal toime tulla, perega kokku hoida ja 
täita võetud eesmärke. Mahetootmisega suurendab ta ter-
vislikku tootmist.

Laine Kallaste,  
MESi nõuandeteenistuse taimekasvatuse konsulent

Helga Pikkmets – aasta põllumehe nominent
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K oolid ja lasteaiad on täis lugusid, kus põnevus ja 
seotus päriseluga on tihedalt lõimitud õppekavaga. 

Selleks, et lood parimatest ettevõtlikest tundidest, projek-
tidest või muudest tegevustest jõuaksid suurema hulga 
huvilisteni, korraldatakse maakondlikul ja üle-eestilisel 
tasandil haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” raames edu-
lugude konkurssi “Õppimine on põnev”.

Pärnumaa koolid on edulugude konkursil osalenud alates 
2014. aastast, tänavu kandideeris maakonna parima tiitlile 
koguni 13 edulugu seitsmest haridusasutusest, nende seas 
Virtsu Kool ettevõtlusõppelaagritega ning Lihula Gümnaa-
sium heategevusliku viimase koolikella balliga. 8. oktoobril 
STRAND SPA ja Konverentsihotellis toimunud Pärnumaa 
noorte inspiratsioonipäeval tunnustati maakonna pari-
maid. “Pärnumaa parim edulugu 2019” tiitli ja edasipääsu 
üle-eestilisele lõppvõistlusele, mis leidis aset 17. oktoobril 
Paide Muusika- ja Teatrimajas, pälvis Lihula Gümnaasiumi 
projekt “Heategevuslik viimase koolikella ball”.

“Parim koostöö partneriga” – Lihula Gümnaa-
sium “Heategevuslik viimase koolikella ball” 
Haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” traditsioonilisele edu-
lugude konkursile “Õppimine on põnev” laekus sel aastal 
106 edulugu 13 maakonnast. Iga maakonna kolm edukamat 
pääsesid edasi üle-eestilisse finaali. Selleks pandi kokku 
väärikas žürii, kes valis omakorda välja 15 kõige silmapa-
istvamat lugu, mis jõudsid lõppvooru. Viie kategooria 
kolme sündmuse paremusjärjestus selgus publiku kaasabil  
Haridusfestivalil 17. oktoobril Paide Muusika- ja Teatrima-
jas.

Kategoorias “Parim koostöö partneriga” võitis esikoha 
Lihula Gümnaasium “Heategevuslik viimase koolikella 
ball”. 

Lihula Gümnaasiumi abiturientide ball on  
Eestimaa parim edulugu 2019

K olmapäeval, 2. oktoobril tunnustati Pärnu Riigimaja 
suures saalis Pärnumaa parimaid haridustöötajaid. 

Lääneranna vallast olid Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 
üldkogu esimehe Andres Metsoja ja hariduskomisjoni esi-
mehe Arno Peksari pidulikule vastuvõtule kutsutud kaks 
Virtsu kooli õpetajat, Tiina Markus ja Siivi Jõgi, kes said 
tunnustatud kui aasta klassi- ning aasta põhikooliõpetaja.

Pärnumaa Omavalitsuste Liit jätkas traditsiooni ning juba 
hiliskevadel valis hariduskomisjon üleriigilisele tunnus-
tusüritusele “Eestimaa õpib ja tänab” esitatud kandidaatide 
hulgast välja Pärnumaa parimad haridustöötajad. Lääne- 
ranna vallast tunnustati kaht õpetajat.

Aasta klassiõpetaja – Tiina Markus
Õpetaja Tiina Markus on entusiastlik, jäägitult õpilas- 
tesse uskuv, innukas õppija ja õpetaja ning oma tegudega 
eeskuju andev klassiõpetaja. Õpetaja Tiina on 3. ja 4. liit-
klassi klassiõpetaja, lisaks 5. klassi juhataja, tema klassis on 
ka erivajadustega lapsi.

Õpetaja Tiinal on hämmastav oskus jälgida kõike klassis 
toimuvat, sekkuda õigel hetkel ja aimata ette, mida õpilas-
tel võib vaja minna järgmisel sekundil. Ta on olemas võrd-
selt nii nendele, kes olümpiaadidel käivad ja aineid len-
nult haaravad, kui ka neile, kelle jaoks õppimine tähendab 
keskmisest raskemat tööd. Julgustuse ja järjekindla usuga 
õpilaste võimetesse on ta suutnud panna tööle ka need 
õpilased. Õpetaja Tiina kaasab oma õpilasi igasse uudsesse 
õpitöövormi, olgu see gümnastika, rütmika, joonistamine, 
laulmine või füüsiliselt kurnav matk – ta on alati esimene, 
kes uut, tundmatut ja põnevat proovib. Seost “mõte-tegu-
tagajärg” õpetab õpetaja Tiina oma õpilastele maast mada-
last. Tema peamine tugevus on töömeetod – arutelu, diskus-
sioon, vahel ka vaidlus lapsega –, kus mõlemal osapoolel on 
õigus oma arvamuseks, aga ka kohustus teist ära kuulata.

Augustis täitus 30 aastat hetkest, mil õpetaja Tiina asus 
tööle Virtsu Kooli. Tema innukus, pühendumus ja entu- 
siasm ainult kinnitavad: uue õppimine ja omandamine on 
ainult isikliku motivatsiooni küsimus – ja õpetaja Tiinal 
seda jagub!

Aasta põhikooliõpetaja – Siivi Jõgi
Õpetaja Siivi Jõgi on pühendunud oma elu eesmärgile: teha 
matemaatikast ja keemiast õpilastele loogiliselt arusaadav 
aine, hõlbus abimees ja eduelamusi pakkuv õpiprotsess.

Juba õpetaja Siivi matemaatikaklassi füüsilises keskkonnas 
on näha tema pühendumist: omaalgatuslikult, suuresti ka 
omal jõul ja lähtuvalt oma nägemusest on ta teinud korda 
matemaatikaklassi, mida käiakse imetlemas kaugemaltki. 
Tema aineid, matemaatika ja keemia, käsitletakse tavali-
selt keerulistena ja justkui erilisi väljakutseid pakkuvatena 
– ent siin peitubki tema Õpetaja-anne: teha aine selgeks, 
lähtudes iga õpilase individuaalsetest võimetest, oskus- 
test ja motivatsioonist. Ta leiab aega igaühe jaoks, olgu need 
matemaatikaolümpiaadidel osalejad, raskustega ainest läbi 
murdvad või matemaatikakartusega nakatunud õpilased. 
Õpetaja Siivi on meeskonnamängija igas mõttes – olgu 
see õpilaste loovtöö, kus ta on ise rühmajuht, nõuandja ja 
suurim ergutaja; või kooli arendusprojektides osalemine, nt 
kooli juhtkonna liikmena on õpetaja Siivi hinge ja südamega 
panustamas sellesse, et Virtsu Koolis juurutataks uuendusi 
ning samas säilitataks vahvaid traditsioone. Õpetaja Siivil 
täitus tänavu augustis 25 aastat järjekindlat, tulemuste 
rohket ja austusväärset tööd Virtsu Koolis.

Tiina Markus ja Siivi Jõgi on  
Pärnumaa parimad haridustöötajad

HARIDUS
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Südantsoojendav panus
18. aprillil 2019 sai teoks Lihula Gümnaasiumi heategevus-
lik ball. Selle õppeaasta suursündmus, mida ette valmistades 
ei osanud keegi ette näha nii südantsoojendavaid tulemusi. 
Koolinoored said hakkama millegi nii suurega, mis väärtu-
selt annab igale korraldajale ja osalejale ellu kaasa võib-olla 
rohkemgi kui koolitunnis õpitud teoreemid ja valemid.

Kooli õpilasesindusel oli idee korraldada 77. lennule 
meeldejääv viimase koolikella päev. Et nende päev aitaks 
kaasa õnnetus olukorras eakaaslase elukvaliteedi paran-

damisele, anti sündmusele heategevuslik mõõde. Abivaja-
jate kohta otsiti teavet telesaate “Inglite aeg” toimetajatelt. 
Kõige enam kõnetas noori 16-aastase Türi poisi Rasmuse 
lugu, kellega juhtus 2018. aasta suvel traagiline õnnetus. 
Peakorraldajad käisid Rasmusega kohtumas ning kui pere 
oli nõusoleku andnud, asuti sügava sisuga pidu korraldama. 
Toimunut kajastati nii ajakirjanduses kui ka televisioonis.

Uhkustundega saame rääkida meie koolinoorte ettevõt-
misest ning kiita iga peokülalise ja kaasamõtleja panust!

L ääneranna vald plaanib võtta kasutusele uue hari-
dusteenuste haldamise süsteemi ARNO. Küsisime 

hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem 
Andres Annastilt, mis, milleks ja kuidas?

Haridusteenuste haldamise süsteem ARNO – 
mis see endast kujutab?
Lääneranna vallas võetakse ARNO kasutusele selleks, et 
korraldada valla noorte huvitegevuse haldamist. Sisuliselt 
lahendab selle programmi kasutuselevõtt mitmeid mure-
kohti: esiteks on edaspidi kõik noortega seotud huvite-
gevuste ja -ringide info kättesaadav ühest kohast, teiseks 
langeb koolidelt ära vajadus hallata ringijuhtide lepinguid, 
sest selle võtab enda peale vald. Suurima muudatuse toob 
programmi kasutuselevõtt ringijuhendajatele, sest nüüd 
peavad nad hakkama täitma n-ö elektroonilist päevikut, 
kuhu märgitakse ringi toimumisaeg, osalejad ja muu olu-
line informatsioon. Samas saab tänu sellele lapsevanem 
ülevaate, millistest ringidest tema laps osa võttis ja mida 
uut õpiti. Vallavalitsuse jaoks tähendab programmi kasu-
tuselevõtt seda, et edaspidi saame paremini planeerida 
huvihariduse rahastamist ning tagade võrdse ringide 
rahastuse, lisaks annab programmi kasutuselevõtt meile 
juurdepääsu väärtuslikule statistikale, mis on suureks abiks 
noorsootöö korraldamises ja erinevate projektide kirjuta-
mises.

Millest tekkis vajadus minna üle elekt- 
roonilisele süsteemile?
Vajaduse tingis olukord, kus lapsevanematel puudus 
hea ülevaade sellest, millised ringid kus koolides toimu-
vad. Lisaks olid koolid koormatud juhendajate lepingute 

sõlmimisega. Samuti puudusid läbipaistvad andmed selle 
kohta, kui palju lapsi ringides osaleb, mis omakorda võis 
tingida selle, et ringe rahastati ebavõrdselt. 

Kui mugav on programmi kasutamine lastele 
ja nende vanematele?
Kõik uus vajab harjumist, kuid ARNO puhul on tegu kesk- 
konnaga, mis on paljudes omavalitsustes juba kasutusel 
ning seega oma “lastehaigused” üle elanud. Seepärast usun, 
et ARNO on suhteliselt kasutajasõbralik. Lisaks kõigele on 
tegu turvalise keskkonnaga, kuhu sisenetakse ID-kaardi, 
mobiil-ID ja teiste turvaliste autentimisviiside abil. 

Kas ARNOt saavad kasutada vaid lapsevane-
mad või jõuavad sinna ka need huviringid ja 
tegevused, mis on mõeldud täiskasvanutele?
Praegu kasutab vald ARNOt ainult noorte huvitegevuse 
korraldamiseks, kuid soov on viia sinna üle ka täiskasva-
nute huvitegevus. See tähendab aga, et info täiskasvanute 
huvitegevusest peaks jõudma valda. Siit ka üleskutse kõi- 
gile neile, kes korraldavad meie vallas trenne, koosviibimisi 
jms – palun saatke info oma regulaarsetest huvitegevus- 
test spordi- ja noorsootöö spetsialist Annika Urbelile e- 
posti aadressile annika.urbel@laaneranna.ee 

Millal ARNO lõplikult tööle hakkab?
Eeldatavasti on tagatud ARNOle juurdepääs kõigile käe-
soleva aasta novembrist.

ARNO – kellele ja milleks?
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Lääneranna valla kultuurikava
November

6.11 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas eesti film “Üheme-
heshow”. Pilet 5 €, alla 14 a keelatud!

7.11 kell 15.30 Varbla rahvamajas Stencil portreede 
õpituba. Töötoa viib läbi tänavakunstnik Indrek Haas 
alias von Bomb. Ootame noori alates 12. eluaastast. 

9.11 kell 18.00 Lõpe klubis kontsertaktus “Juubelite 
sadu”. Aastapäevi tähistavad: Lõpe klubi 50, Lõpe Lusti- 
lised 20, Koonga Kabujalakesed 20, Oidremaa Naisselts 
20, Lõpe Noored 15, Lõpe kooli kokkutulek. Esineb an- 
sambel Kukerpillid, kavas üllatused. Pilet 15 €. Kell 
16–18 on külastamiseks, kohtumisteks ning näituse 
vaatamiseks avatud Lõpe Kool

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

13.11 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas animafilm “Pää-
suke Manou”. Pilet 3 €

16.11 kell 9.00 Lihula Kultuurimajas Mardi-Kadri laat. 
Müügil käsitöö, talu- ja tööstuskaup ning palju muud. 
Kauplejaks registreerimine 477 8191 või kultuurimaja@
lihula.ee

16.11 kell 11.00 Lihula Kultuurimajas hoidiste festival. 
Hoidiseid saab tuua Lihula Kultuurimajja 15. novemb- 
rini. Esinevad Noorte Laulustuudio nooremad solistid 
ning Lihula lasteaia solistid. Laulud on selgeks õpetanud 
Irén Sieberk. Lisainfo 477 8191

16.11 kell 21.00 Varbla rahvamajas tantsuõhtu an- 
sambliga Vanad Sõbrad. Üles astub meeste showtantsu- 
trupp Väntvõllid. Pilet 8 €, laua katab igaüks ise. Lisa-
info 528 2621

18.11 kell 11.00–14.00 Lihula Kultuurimajas doo-
noripäev

20.11 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas eesti film 
“Ühemeheshow”. Pilet 5 €, alla 14 a keelatud!

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 15 €. 
Väljumiseks-sisenemiseks müügis ka käepaelad hin-
naga 1 €.

24.11 kell 12.00 Varbla rahvamaja Eakate Klubi Rand-
lane koosviibimine-sünnipäevade tähistamine

26.11 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Komöödiateatri 
etendus “Pimekohting”. Osades Hendrik Normann ja 
Marika Korolev. Pilet 17/15 €. Piletite müük ja bronee- 
rimine T–R kell 10.00–16.00 Lihula Kultuurimajas või 
telefoni teel 477 8191

27.11 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas animafilm 
“Adamsite suguvõsa”. Pilet 3 €

Detsember

1.12 kell 12.00 Varbla rahvamajas Inga ja Toomas Lunge 
kontsert. Kontserdil kõlavad lihtsad ja ilusad laulud, 
mis viivad meid pühade ootusesse. Pilet eelmüügist 8 €, 
kohapeal 10 €, alla 12 a tasuta. Piletite müük Varbla 
rahvamajas 25.–29. novembril kell 9–15

7.12 kell 10.00 Varbla rahvamajas jõululaat. Meele- 
olumuusikat mängib Valvo. Kodukohvik Anu Paga-
rilt. Jõululaadale on oodatud kaupmehed, kel pakkuda 
riideid, jalanõusid ja muud tööstustoodangut, aia- ja 
talutoodangut, käsitööd, mett, küpsetisi jne. Müügilaua 
broneerimiseks võta hiljemalt 2. detsembriks ühendust 
tel 528 2621 või kirjuta anneli.lobjakas@laaneranna.ee. 
Ootame kauplema ja külastama!

10.12 kell 13.00 Varbla rahvamajas eakate jõulupidu. 
Esinevad Varbla rahvamaja eakate lauluansamblid ja 
tantsurühm, külla tuleb Margus Abel huumorikavaga. 
Meeleolu loovad karmoškadel mehed Pärnust. Peolaual 
soe söök, osalustasu 3 €. Registreerimine peole kuni 
6. detsembrini telefonil 528 2621. Buss: 11.45 Mõtsu 
kauplus, 12.10 Paatsalu vana kauplus, 12.45 Vaiste.

11.12 kell 11.00 Kõmsi rahvamajas laste jõuluetendus 
"Karukoopa lood”. Peale etendust tuleb jõuluvana! Eten-
dus on lõbus, täis muusikat ja kestab 40 min, sobib nii 
pisematele kui kogu perega vaatamiseks. Tasuta. Lisa-
info 525 3236

14.12 Kõmsi Rahvamajas traditsiooniline eakate jõulu-
pidu. Lisainfo 525 3236

15.12 kell 10 Kõmsi rahvamajas jõululaat. Kingi-
tused jõuludeks, palju erinevat käsitööd, tööstuskaupa. 
Avatud kodukohvik. Info ja kohtade broneerimine 525 
3236

21.12 kell 21.00 Varbla rahvamajas jõulupidu ansamb- 
liga Sada ja Seened, meeleolukad vaheesinemised tant-
sutrupilt Zahira. Õhtu parimad hetked saab jäädvustada 
FOTOBOXis. Õhtujuht Aivo Sadam. Kohal Kelmar 
Cateringi kohvik. Pilet peoõhtul 15 €, eelmüügist 10 €. 
Piletite müük ja laudade broneerimine Varbla Rahva- 
majas tööpäevadel 11.–17.detsember kell 10–15. Info 
telefonil 528 2621

28.12 Kõmsi rahvamajas aastalõpupidu. Lisainfo 525 
3236

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

KULTUUR
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14. septembril täitus MTÜ Virtsu Arenguseltsil 15. tege-
vusaasta, mida tähistati väikese peoga Virtsu Seltsimajas. 
Üheskoos vaadati tehtud töödele tagasi.

Jüri Mõniste, Laine Vesker, Liivi Pank, Kersti Täht ja Elmo 
Kivisalu asutasid Virtsu Arenguseltsi 2004. aastal. Tänaseks 
kuuluvad juhatusse asutajaliikmed Jüri Mõniste ja Kersti 
Täht ning uue liikmena Virtsu Kooli direktor Stanislav 
Nemeržitski. Seltsil on üle 30 liikme. Peamised eesmärgid 
on Virtsu kogukonna ning Virtsu kui asustusüksuse iga-
külgsele ja harmoonilisele arengule kaasaaitamine, ajaloo- 
liselt väljakujunenud väärtuste hoidmine, traditsioonide 
taaselustamine ja arendamine.

Eesmärkidest lähtuvalt on seltsi ülesanne säilitada ja aren-
dada Virtsu kultuurielu, aidata kaasa kultuuritegevuseks 
tingimuste loomisel, korraldada kultuurilist ja vabahari-
duslikku ühistegevust, kogukonnapäevi, teadvustada ja 
säilitada Virtsu loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtusi ning 
traditsioone aktiivse tegevuse kaudu, korraldada heakor-
ratalguid, viia läbi kaunima kodu konkurssi “Kaunis Virtsu”.

15. aastaga on panustatud Virtsu arengusse 
250 000 euro ulatuses projektitoetusi
Virtsu Arenguselts on vabatahtlik ühendus, mille põhite-
gevus ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Ainus 
palgaline koht seltsi tegevuses on kultuurijuht. Kohaliku 
omavalitsuse iga-aastase tegevustoetusega oleme tasunud 
seltsimaja majanduskulud ning ringijuhtide ja kultuurijuhi 
töötasu. Teiste arenduskulude katteks oleme aastate jook-
sul esitanud erinevaid projektitaotlusi ja tagasi vaadates 15. 
tegevusaastale võime tehtud tööde üle suurt uhkust tunda. 
Virtsu Arenguselts on esitanud ligi 50 projektitaotlust ning 
saanud projektitoetusi u 250 000 euro ulatuses. Sellest 
ligikaudu 80 000 eurot on panustanud MTÜ Hanila Toetus-
grupp ehk tuulikufond. Suuremad toetajad on olnud PRIA 
Leader, Kohaliku omaalgatuse programm, Kultuurkapital, 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Keskkonnain-
vesteeringute Keskus (KIK) ja Muinsuskaitseamet.

Teostatud projektidest suurimad on Virtsu mõisa talli-
hoone taastamine muuseum-seltsimajaks, Virtsu seltsi-
maja, Vanaluubi puhkekoha arendamine, spordiväljaku 
arendamine, loodushariduspaviljon pargis ja linnuse taas-
tamine. Linnuse arendamiseks loodi 2014. aastal MTÜ Vana- 
linna, kes omakorda on panustanud linnusesse 5 aastaga  
u 50 000 eurot. Lisaks on olnud palju väiksemaid arendusi: 
keraamikakoda, vabaajakeskuse discgolf’i rada, infostendid. 
Ostetud on merekajakid ja välja antud raamat “Kui Virtsu 
põles…”.

Aastast 2007 töötab seltsi juures kultuurijuht, sellest ajast 
hakkasime korraldama merepäeva ning jaanipäeva. Hiljem 
on lisandunud Lennukaare tule tegemine ja muinastulede 
öö. Traditsiooniks on muutumas pere-merepäev linnuse 
juures.

Suure panuse Virtsu kultuurielu edendamisse on andnud 
kohalikud ettevõtted, kellest suurimad toetajad on läbi aas-
tate olnud K.MET AS, Lihula TÜ Coop ja Kvaliteetaken AS. 
Lisaks veel kohalik omavalitsus ja paljud teised äriettevõt-
ted ja eraisikud. Virtsu Arenguselts tänab kõiki sponsoreid!

Edu võti on koostöö
Väikeses kogukonnas on väga oluline omavaheline koostöö 
ja hea läbisaamine, nii kohalike elanike, ettevõtjate kui ka 

Virtsu Kooli, spordiseltsi ja muuseumiga. Aastaid oleme 
korraldanud Virtsus heakorratalguid. Tublide abilistega 
oleme suutnud aastatega märgatavalt Virtsu välimust pare-
maks muuta. Oluline on ka tihe koostöö vallavalitsusega ja 
juba aastaid on Virtsu Arenguseltsi liikmed osalenud valla-
volikogu töös.

Virtsu uus kultuurijuht
Alates 1. augustist 2019 on kultuurijuhi ametis Raul Targa-
maa, kes on oma pilli- ja laulumänguoskusega kohalikud 
elanikud juba ära võlunud. Raulile ei ole Virtsu sugugi 
võõras koht, kuna omal ajal oli ta Virtsu Kaluri klubis kuns- 
tiline juht ja 1967. aastal organiseeris Virtsu pargis esimest 
kaluritepäeva. Oma lühikese ametis oldud aja jooksul on ta 
pannud mehed pilli mängima ja naised laulma ning edukalt 
hakkama saanud esimese suurema ürituse, muinastulede 
öö kultuuriprogrammiga. Ettevalmistused käivad talviseks 
huvitegevuse korraldamiseks ja järgmise aasta suuremate 

traditsiooniliste ürituste läbiviimiseks.

Virtsu Arenguselts tegutseb Virtsu parema tuleviku nimel 
ja kutsub kõiki seltsielust osa võtma!

Rohkem infot seltsi tegemiste kohta leiab Virtsu kodulehelt 
virtsu.ee/virtsu-arenguselts/ või Facebookist.

Üldiselt toimub üks kord kuus seltsi koosolek, mil kogune-
takse seltsimajas, vaadatakse tagasi tehtud töödele, räägi-
takse läbi käimasolevate projektide hetkeseis ja eelseisvad 
üritused.

Seltsi liikmeks võib astuda igaüks, kes tunneb, et soovib 
oma kodukandi heaks midagi ära teha, kirjutades kultuuri-
juhile raul.targamaa@mail.ee või juhatuse esimehele jyri@
virtsu.ee.

MTÜ Virtsu Arenguselts tähistas 15. tegevusaastat
Maris Raudsepp 
MTÜ Virtsu Arenguseltsi liige
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L ääneranna vallas on vilgas kultuuri- ja seltsielu. Allolevasse tabelisse oleme kogunud infot nende huviringide kohta, 
millest saavad võtta osa kõik, kel vanust 16 aastat ja rohkem.

Noortele mõeldud huvitegevus- ja huviharidusringid jõuavad üsna pea valla poolt kasutuselevõetavasse programmi ARNO, 
kuid sellest lähemalt paberlehe järgmises numbris.

Huviringid Lääneranna vallas

Koonga raamatukogu
 » Iga kuu kolmas N Raamatuklubi 

Lisainfo ja registreerimine: koongark@laaneranna.ee või 
446 2578

Kõmsi rahvamaja
Ringide lisainfo ja registreerimine:  
komsirm@laaneranna.ee või 525 3236

 » E ja N 16.30 Spordi- ja vabaajaring lastele, peredele 

 » E kell 17.30 Loomering

 » T kell 17.30 Joogakursus. 7/8 €/kord

 » K kell 19.00 Naisrahvatantsurühm Haniale

 » K kell 19.00 KÕT! teater näitetrupp

 » Kuu 1.–3. N kell 19.00 Zumba trenn (naised)

 » Kuu viimane N kell 20.00 Karuse Mälumänguklubi

 » N kell 16.30 Hanila Laulu- ja Mänguselts

 » R kell 20.00 Korvpallitrenn (mehed)

Leesoja talu, Selja küla
 » K kell 19.00 Jooga, chi kung, elujõu hingamine ja meditat-

sioon, 2 €/kord 
Lisainfo ja registreerimine 510 3779 (Erik Grünberg)

Lihula kultuurimaja
Ringide lisainfo ja registreerimine:  
kultuurimaja@lihula.ee või 477 8191

 » E kell 18.30 Peotantsu ring, 10 €/kuu

 » E kell 19.00 Naisrahvatantsurühm Midli-Madli

 » T kell 13.00 60+ tervisevõimlemine

 » Iga kuu neljas N kell 14.00 Eakate klubi Vanaviisi

 » N kell 11.00 Eakate rahvatantsurühm Eideratas

 » N kell 17.30 Naisrahvatantsurühm Tantsulust 60+

 » N kell 18.30 Naiskoor Leelo

 » N kell 20.30 Segaansambel Ei või olla

Lihula Muusika- ja Kunstikool
Ringide lisainfo ja registreerimine: 
muusikakool@lihula.ee või 477 8371 

 » Instrumendiõppe idividuaaltunnid erinevatel aegadel 
12/20 €/kuus

 » Kuu esimene E kell 12.00 Lauluklubi Meelika

 » T kell 18.00 Maaliring täiskasvanutele, 20 €/kuu

Lihula mõis
 » T kell 17.00 Lihula Rahvakunstiselts (keraamika) 

Lisainfo ja registreerimine: 5332 9267 (Maret Elismäe)

 » 2x kuus K kell 17.30 Lihula Lilltikandi Selts (käsitöö) 
Lisainfo ja registreerimine: lihulatikand@gmail.com või 
526 3996 (Urve Selberg)

 » N kell 17.15 Segarahvatantsurühm Kirivöö 
Lisainfo ja registreerimine: 5365 2918 (Erika Tee)

 » 1x kuus P kell 12.00 Ajalooklubi 
Lisainfo ja registreerimine: 5397 7603 (Larissa Mandel)

Lõpe klubi
Ringide lisainfo ja registreerimine: 
lopeklubi@laaneranna.ee või 5660 0540

 » E ja N 15.30–19.00 Spordisaal, jõusaal, noortekas, piljard

 » 2x kuus K kell 16.00 Rahvatants

Metsküla raamatukogu
 » 1x kuus kokkuleppel Raamatuklubi Väike Valge Sulg 

Lisainfo ja registreerimine: metskulark@laaneranna.ee 
või 477 9318

Paadrema külakeskus
Ringide lisainfo ja registreerimine:  
anneli.lobjakas@laaneranna.ee või 449 6480

 » 2x kuus N kell 15 Käsitööring 

 » 1x kvartalis R kell 14.30 Eakate Klubi Härmalõng

 » 2x kuus R kell 14.30 Eakate rahvatantsurühm  
Härmalõng

Saulepi seltsimaja
Ringide lisainfo ja registreerimine: 
anneli.lobjakas@laaneranna.ee või 449 6480

 » K kell 17.00 Käsitööring 

 » 2x kuus K kell 15.00 Keraamikaring

Varbla rahvamaja
Ringide lisainfo ja registreerimine:  
anneli.lobjakas@laaneranna.ee või 449 6480

 » 2x kuus E kell 19.00 Keraamikaring 

 » K kell 8.30 Võimlemine/jooga

 » K kell 15.30 Spordi- ja vabaajaring, lastele/täiskasva-
nutele

 » K kell 17.00 Eakate naisansambel Härmalõng

 » K kell 18.00 Naisansambel Midrilind

 » N kell 14.00 Eakate segaansambel Randlane

 » Kuu esimene ja kolmas N kell 17.30 Käsitööring

 » 1x kuus R kell 19.30 Varbla Mälumänguklubi

 » L kell 18.00 Võrkpall, jõusaal

 » 1x kvartalis P kell 12.00 Eakate Klubi Randlane
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V iimased 12 aastat on Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi 
hooaja lõppedes kokku võtnud kogu oma jalg- 

pallipere, kutsunud pidulikule koosviibimisele noored 
jalgpallurid, nende vanemad ja mitmed endised mängijad, 
toetajad, abimehed ja lihtsalt klubi suured sõbrad. Reedel, 
4. oktoobril toimunud hooaja pidulik lõpetamine oli aga 
juubelihõnguline ja tähelepanuväärne.

2019. aasta hooaja lõpetamisega koos tähistati ühtlasi 
ka klubi 25. aastapäeva ja Eesti noorte meistrivõistlus-
tel mängimise 20 aastat. Kokku oli Lihula Gümnaasiumi 
söögisaali tulnud 120 inimest, kes kõik ühel või teisel moel 
klubiga tihedalt seotud.

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi jalgpallitöö sai alguse 
1. oktoobril 1994 Virtsu Koolis, ajal mil nende ridade autor 
andis samas koolis kehalise kasvatuse tunde. Toona liitus 
trennidega 10 kohaliku kooli õpilast. Veerandsaja aasta 
jooksul on aga klubis treeninud üle 2000 tüdruku-poisi ja 
Eesti noorte meistrivõistlustel on mänginud peaaegu 40 
noortevõistkonda.

Klubi sünd on aga tegelikult vägagi omapärane ja lausa 
kultuslik. Nimelt toimusid samal, 1994. aasta sügisel Nõval, 
Läänemaa Koolispordi Liidu meistrivõistlused 6.–7. klas-
side jalgpallis. Finaalis mängisid Virtsu ja Nõva. Lisaks 
maakonna meistritiitlile oli mängus ka pääse samal sügisel 
alguse saanud Snickers CUP jalgpalliturniiri finaali Vil-
jandisse. Käis maakondliku finaali viimane mängusekund 
ja kohtunik oli juba lõpuvile andmiseks valmis, kui Virtsu 

Kooli ründaja Kaido Klaamas, ise seljaga värava poole olles 
kannaga kiiresti pealelöögi tegi. Kõigile ootamatult lendas 
pall võrku ja Virtsu Kool oli võitud maakonna meistritiitli 
ja koha vabariiklikul finaalturniiril. Sellest hakkas lumepall 
veerema ja nüüd oleme tähistamas klubi 25. aastapäeva.

Peol võttis nüüd veerandsada aastat hiljem tänukirja teiste 
seas vastu ka Kaido Klaamas. Lisaks premeeriti klubist välja 
kasvanud jalgpallureid, kes jõudnud mängida erinevate 
vanusegruppide noortekoondistes, Eesti meistrisarjas, aga 
ka rannajalgpallikoondises. Nii said tänukirja kätte Virgo 
Vallik, Rocco Mõtt ja Priit Mäeorg. Kahjuks mitmed teised 
jalgpallurid kahjuks kohal ei olnud. Kõiki klubis treenivaid 
jalgpallureid peeti meeles kingitustega. Eraldi tunnustati 
klubi U14 meeskonda, kes esindas LLJK käesoleval aastal 
Eesti noorte meistrivõistlustel. Lisaks tunnustati toetajaid, 
koole ja abilisi. Eraldi tänati Pärnu JK Vaprust, kuhu meie 
noored peale kasvatajaklubis treenimist suurde jalgpalli 
siirduvad. Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi eriauhinnad 
läksid kolmele aasta jalgpallurile: Paul Lomp, Geron Noor ja 
Ken-Indrek Klimpuš. Suurima väravaküti tiitli võttis vastu 
Keiro Ristikivi.

Kuna Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubis harrastatakse ka 
kergejõustikku, autasustas klubi selle spordivaldkonna 
parimaid. Neidudest osutus aasta kergejõustiklaseks Maria 
Reks, heade tulemuste eest sai auhinna ka Eliise Kolõtšev. 
Noormeestest aga Kevin Leemets ja Keiro Ristikivi. Kõik 
nimetatud noored näitasid lõppenud hooajal Eesti noorte 
tipptasemel tulemusi. Muidugi jagus õnnitlusi ka klubile, 

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi 
tähistas 25. aastapäeva
Jaanus Getreu 
Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi tegevjuht-treener

SPORT

HEA AJALEHE LUGEJA!
Kui Sa korraldad mõnd spordi-, käsitöö- või muud huviringi, millest võiksid olla 
huvitatud ka teised meie valla elanikud, anna sellest julgelt märku spordi- ja 
noorsootöö spetsialistile annika.urbel@laaneranna.ee.

Varbla raamatukogu
 » Iga kuu teisel ja neljandal N Kirjanduslik jututuba 

Lisainfo ja registreerimine: varblark@laaneranna.ee või 
449 6684

Vatla rahvamaja
Ringide lisainfo ja registreerimine:  
vatlarm@laaneranna.ee või 477 9213

 » E kell 15.30 Naisansambel

Vatla mõis
Ringide lisainfo ja registreerimine:  
vatlarm@laaneranna.ee või 477 9213

 » E–R, raamatukogu lahtiolekuajal Keraamika tuba

 » T kell 16.00–21.00 Õmblusring

Vatla spordihoone
Ringide lisainfo ja registreerimine: vatlarm@laaneranna.ee 
või 477 9213

 » T ja N kell 16.30-19.00 Lauatennis lastele ja täiskasva-
nutele

 » T kell 12.00 Eakate võimlemine

Virtsu kool
 » T kell 19.00 Lääneranna harrastussportlaste korvpalli-

trenn.  
Lisainfo ja registreerimine: 5565 9247 (Mairo Kanter)

 » K kell 16.30–18.00 Sulgpall ja lauatennis täiskasvanutele. 
Lisainfo ja registreerimine: virtsukool@laaneranna.ee 
või 5346 9144

 » R kell 19.00 Lääneranna Võrkpallimeeskonna treening 
Lisainfo ja registreerimine: 526 7097 (Harli Käärt)
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Vibujahi maailmameistrivõistlustest Ameerikas ja 
uuest viburajast Lihulas

P erioodil 9.–13. september 2019 toimusid “suure lombi 
taga” Ameerikas maailmameistrivõistlused vibuja-

his. Üle maailma oli kohale tulnud 130 võistlejat 17 rii-
gist ning mõõtu võeti viiekümnes vibu- ja vanuseklassis. 
Eestlaste esindus oli seekord kaheliikmeline, Aare ja Aire 
Lauren klubist Lääne Vibulaskjad.

Vibujahi meistrivõistlust peetakse 3D-loomadesse lask-
mises neljal päeval, kolmes erinevas formaadis. Esimesel ja 
teisel päeval lastakse 3D-loomadesse 28 märgiga loomaring, 
kolme noolega esimese tabamuseni, kolmandal päeval stan-
dardring, 28 märki ja kaks noolt, mis mõlemad skoorivad 
ja neljandal päeval jahiring, ikka 28 märki, kuid vaid üks 
nool. Võitja ja paremusjärjestus selgub kõigi nelja päeva 
tulemuste summeerimisel. 

Vibujahi võistluspäevad ei ole füüsiliselt ehk nii rasked 
kui maastikulaskmise võistluspäevad, sest väljalastavate 
noolte hulk on oluliselt väiksem, kuid pinget ja enda proo-
vile panekut on piisavalt. Võistlus peeti Lõuna-Dakota osa-
riigis Yanktonis, esimese Ameerika ekspeditsiooni juhtide 
kapten Meriwether Lewise ja nooremleitnant William 
Clarki radadel. Maastik oli hoolikalt valitud ja pakkus väl-
jakutset igale maitsele, oli nii raskelt läbitavat võistlusrada, 
üles ja alla laskmist, kui ka lagedamat ala ja peaaegu tasa-
sel pinnal jalutamist. Asja tegi keerulisemaks ka  kahel ööl 
sadanud tugev vihm, mis muutis raja mõnel pool libeduse 
tõttu päris keeruliselt läbitavaks. 

Nelja päeva kokkuvõttes saavutas Aire Lauren naiste 
jahivibu klassis II koha ja nende ridade autor meeste jahivi-
bude klassis 4. koha. Võistkondlikult saavutasid Aire ja 
Aare jahivibude klassis II koha.

Viburada tuleb ka Lihulasse
Läbi on saanud Eesti maastikuvibulaskjate 2019. aasta 
hooaeg. Hooaeg kokkuvõttes oli Lääne Vibulaskjatele 

edukas. Jahivibude klassis saavutasid nii Aare kui ka 
Aire Lauren I koha, noored traditsioonilise jahivibu lask-
jad Lääne-Nigula vallast Kullamaalt Carolina Treu, Paula 
Marie Ojaver, Mirabelja Kuurmann ja Grete Ansel võtsid 
koguni nelikvõidu. Tublilt esines ka juunioride traditsioo- 
nilise jahivibu klassis Märjamaa vallast Teenuselt pärit 
Rejio Vanikov, kes oli omas klassis samuti esimene. Nüüd 
jätkuvad treeningud sisetingimustes, et valmistuda nii 
2020. aastal toimuvateks Eesti meistrivõistlusteks kui ka 
Põhja-Iirimaal toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks.

Algselt sügisesse plaanitud vibulaskmise sisetreeningute 
alustamine Lihulas, gümnaasiumi spordimajas lükkuvad 
nüüd kahjuks aasta võrra edasi, sest jääme ootama uut ja 
suuremat spordisaali. Küll on aga võimalik vibulaskmist 
Lihulas hakata harjutama järgmisel aastal välitingimustes, 
sest Lääne Vibulaskjad on saanud LEADER-projekti rahas-
tustaotlusele vibulaskmise mattide ja 3D-märkide soeta-
miseks nii Kodukant Läänemaalt kui ka PRIA-lt positiivse 
vastuse. Projekti üks osa on Lihulasse 14 märgiga viburaja 
ehitamine ja tuleva aasta ilmade soojenemisel alustab 
Lääne Vibulaskjad viburaja konstrueerimist ja üles sead-
mist Lihula linnusemäele ja linnusemäge ümbritsevasse 
vallikraavi.

Aare Lauren 
MTÜ Lääne Vibulaskjad
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nii Lääneranna Vallavalitsuse kui teiste koostööpartnerite 
esindajatelt.

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi on täna väga aktiivne 
väikene maaklubi, kus treenib 70 last Lihula, Virtsu, Kõmsi, 
Metsküla ja Martna koolist. Lisaks Eesti noorte meistri- 
võistlustele osaletakse tihedalt erinevatel turniiridel. Klubi 
võistluskalender on väga tihe. Aastas osalevad klubi noored 
ligi 70 jalgpalli- ja kergejõustikuvõistlusel.

Klubil on välja kujunenud ka oma korraldatud kindlad tra-
ditsioonilised üritused – talvised jalgpalliturniirid, laste- 
kaitsepäeva jalgpalliturniir, Tere Kool noorteturniir kõige 
noorematele. Lisaks jalgpallilaagrid, sõpruskohtumised, 
erinevad kergejõustikuvõistlused, hooaja lõpupidu.

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi tänab kõiki lapsi, lapse- 
vanemaid ja abilisi suure toetuse eest.
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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

Leia meid Instagramis @laaneranna

Discgolf
21. septembril toimusid Valgeranna ja Jõekääru discgolfi 
pargis Pärnumaa noorte meistrivõistlused, millest võttis 
osa kokku 61 sportlast, nende seas ka Varbla Kooli õpilane 
Andre-Rene Jõemaa, kes saavutas juunioride vanusegrupis 
I koha.

Jalgpall
U14 II liigas C-tasandil mänginud Lõuna-Läänemaa JK lõpe-
tas hooaja 5. kohal. Kokku peeti seitse mängu, millest kolm 
võideti, kolm kaotati ning üks mängiti viiki. Lõuna-Lääne-
maa Jalgpalliklubi U14 meeskond oli C-liiga kõige resul-
tatiivseim võistkond, kes lõi seitsme mängu jooksul 36 vära-
vat, samas löödi ka palju vastu. Liiga kaheksa meeskonna 
resultatiivsustabelis hõivasid kaks kohta esikolmikus LLJK 
noored jalgpallurid: Keiro Ristikivi 13 väravaga teise ja 
Geron Noor 12 väravaga kolmanda koha. Tunnustamist 
väärib pealtvaatajate huvi mängude vastu – kodumänge 
käis vaatamas kõige enam pealtvaatajaid kogu liigas. Lõu-
na-Läänemaa JK U14 mängis koosseisus: Ken-Indrek Klim-
puš, Joonas Vestli, Hugo Jan Rummel, Keiro Ristikivi, 
Geron Noor, Jass-Jasper Jõgi, Kert-Kristjan Peet, Ats Kaasik, 
Timmo Kaasik, Paul Lomp, Kenneth Lomp, Raikko Kanter, 
Kevin Leemets, Taavi Tiidussalu, Charli Takk, Kaarel Mänd. 
Peatreener Jaanus Getreu, abiline Terje Lukats.

1. oktoobril toimusid Pärnumaa koolide 8.–9. klasside meist- 
rivõistlused jalgpallis, millest võtsid osa Lihula Gümnaa-
siumi ja Virtsu Kooli võistkonnad, kes saavutasid tihedas 
konkurentsis vastavalt 5. ja 6. koha. Lihula Gümnaasiumi 
eest mängisid: Paul Lomp, Keiro Ristikivi, Herman Reinmaa, 
Jakob Leever, Timmo Kaasik, Mihkel Sibul, Stefan-Lauri 
Mölder, Robico Villers, Ken-Indrek Klimpuš, treener Jaanus 
Getreu. Virtsu Kooli eest mängisid: Geron Noor, Jass-Jasper 
Jõgi, Robert Idvani, Henri Kivisalu, Tõnu Raudkivi, Gregor 
Alpius, Madis Ääremann, Joonas Vestli, treener Eduard 
Brok.

Kergejõustik
23. septembril toimusid Haapsalu linnastaadionil noorte 
Lääne-Pärnu-Harju sõpruskohtumine mitmevõistluses, 
millest võttis osa ka Lihula Gümnaasiumist, Metsküla 
Algkoolist ja Lihula Lasteaiast kokku 12 võistlejat. Mit-
mevõistlus koosnes neljast alast: 60 m jooks, kaugushüpe, 
kõrgushüpe ja pallivise, kõige vanemas grupis aga odavise. 
Kõige pisemad võtsid mõõtu 60 m jooksus ja kaugushüppes. 
Kõik 12 meie valla noort näitasid võistlustel häid tulemusi, 
koju toodi neli medalivõitu. Poisid 2011–2012 vanuserüh-
mas kolmikvõit: I koht Marius Põld (Punkte: 294), II koht 
Kristjan Kolõtšev (Punkte: 245), III koht Karl-Markus Kärp 
(Punkte: 230). Poisid 2007–2008 vanuserühmas I koht Keiro 
Ristikivi (Punkte: 2334). Lisaks neile osalesid võistlustel 
veel Radele Kanter, Viktoria Elisabeth Kepp, Kertu Kärp, 
Kirsi Kunz, Helena Klimpuš, Karl Robin Raud, Paul Lomp ja 
Raikko Kanter. Rohkem infot tulemuste kohta leiab Lääne- 
ranna Teataja veebiväljaandest ajaleht.laaneranna.ee.

Maadlus
21. septembril toimusid Võru Spordikeskuses olümpiavõitja 
Eduard Pütsepa 43. mälestusvõistlused kreeka-rooma 
maadluses ja naistemaadluses. Kokku osales 185 noor-
maadlejat Eestist, Leedust, Lätist ja Venemaalt, nende seas 
ka neli RJK Leola kasvandikku. Naistemaadluses saavutas 
teise koha –27 kg kategoorias Mia-Jessica Mölder. Teise 
hõbemedali võitis 2005–2007 vanuseklassis –80 kg kaalus 
võistelnud Alvar Nikkel. 2005–2007 vanuseklassis –60 kg 
kaalus võistelnud Stefan-Lauri Mölder tuli 11. kohale. 
Kadettide vanuseklassis võistelnud Martin Märgist võitles 
välja 12. koha.

5. oktoobril toimus Lihula Gümnaasiumi spordihoones IX 
Gustav Vaheri memoriaal, millest võttis osa 92 poissi ja 
23 tüdrukut, kokku 115 noort 17 Eesti ja kahest Läti klu- 
bist. Lääneranna valla noori, kes treenivad Janar Sõbra käe 
all raskejõustikuklubis Leola, oli võistlemas kümme, neist 
pooled võitlesid välja auhinnalised kohad: võidukarika 
said endale Eesti omavanuste paremikku kuuluvad Virtsu 
noormees Eerik Pank (+85 kg) ja Lihulast pärit Stefan-Lauri 
Mölder (–57 kg), hõbemedali tõi koju Alvar Nikkel (–68 kg) 
Kunilast ning pronksile tulid naistemaadluses Lihula neiud 
Mia Jessica Mölder (–29 kg) ja Kristelin Küket (–35 kg). 
Viiendad kohad saavutasid Lihula noored Charli Takk (–35 
kg) ja Gregor Hendrik Mölder (–47 kg). Ats Kaasik ja Lauri 
Laev saavutasid –35 kg kehakaalus vastavalt 7. ja 8. koha. 
Andro Niitvähi sai –47 kg kehakaalus samuti 8. koha.

Sumo
26.–29. septembril toimusid Ungaris Euroopa noorte, kadet-
tide ja juunioride meistrivõistlused sumos, millest võttis 
osa ka Lääneranna valla noormees, RJK Leolas treeniv 
Eerik Pank. Augustis toimunud Eesti meistrivõistlustel oma 
vanuse- ja kaalukategoorias teise koha saanud Lihula Güm-
naasiumi õpilane sillutas medalivõiduga endale pääsme 
Eesti koondisesse ning sellega ühtlasi ka pääsu Euroopa 
meistrivõistlustele. U16 vanuserühma absoluutkaalus 
võistelnud Eerik Pank saavutas Euroopa meistrivõistlustel 
teise koha. Noormees pani end proovile ka U18 vanuseklas-
sis +95 kg kaalus ning saavutas seal 5. koha. 

Spordiuudised
18. september – 15. oktoober

Kaido Höövelson ja Eerik Pank. Foto: erakogu
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REAKUULUTUSED

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)

Müüa villaseid kudumeid ja 
vaipu.  
Laine talu, Tamba küla.  
Lisainfo 5615 1932 (Milja)

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

KORVTÕSTUKI RENT LÄÄNE- JA PÄRNUMAAL
Elektri- või bensiinimootori jõul toimiva tõstuki Dino 210 XT 

töötamise kõrgus on kuni 21 meetrit

Lisainfo: +372 5742 1487 või laevainvest@gmail.com 
Facebook: Korvtõstuki rent

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

TÖÖD SAAB EHITAJA
 

Greencube majatehases 
Lihulas

Rohkem infot 
+372 5193 4599  

henri.bekmann@greencube.ee

16.detsember alates 10.00

LIHULA 
KULTUURIMAJAS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

tel 5564 5433
Argo Kaas


