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Tegus ja tulemuslik 2019. aasta on 
saanud osakeseks ajaloost. Käesolev 
põgus ülevaade sisaldab ...

LK 5

T egus ja tulemuslik 2019. aasta 
on saanud osakeseks aja-

loost ning käes on aeg teha kokku-
võtteid, vaadata tagasi tehtud tööle 
ning seada eesmärke uueks aastaks. 
Lääneranna Teataja toimetaja Kris-
tina Kukk esitas vallavolikogu esi-
mehele Arno Peksarile kümme küsi-
must, mille vastused on Teie ees.

Lääneranna Vallavolikogul täitus 
teine tegutsemisaasta. Kuidas hin-
date seni tehtud tööd?

Alati võiks rohkem ja paremini. Esi-
mesel aastal oli tegutsemine aktiivsem 

ja istungid pikemad. Eks 
siin on probleemiks, 

et eelnõude etteval- 
mistamine võtab 
oma aja ja vaja-
likke eelnõusid ei 
jõua piiratud hulk 
inimesi rohkem 

ette valmistada. 
Vajadust ju oleks 

ja volikogu jõuaks 
rohkem neid menetleda.

Mis on Lääneranna Vallavolikogu 
käesoleva aasta suurim saavutus?

Sellele küsimusele ei oskagi kohe vas-
tata. Sirvisin volikogu menetletud 
eelnõusid ning ei oskagi eredat tippu 
välja tuua. Kõik on ühtviisi vajalik. 
Ehk võib-olla see, et ükski volikogus 
läbivõetud teema pole lõpliku lahen-
dita jäänud.

Statistika kohaselt võttis Lääneran-
na Vallavolikogu käesoleval aastal 
vastu 62 otsust ja 19 määrust. Mil-
line neist oli kaalukaim ja miks?

Nagu eelpool juba vastasin, siis teistest 
erilisemat pole olnud. Kõik on vaja-
likud, olgu selleks mingi üksiku asja 
lahend või siis mingit valdkonda regu- 
leeriv määrus. Määruste osas võik-
sime muidugi natuke kiiremini edasi 
liikuda, et kõik vajalikud valdkonnad 
oleksid kaetud ning valla eri piirkon-
dade vahel poleks erisusi.

Kui kaalukust hinnata volikogu välise 
huvi järgi, siis ehk tuli volikogul lan-
getada 2019. aastal kaks erilist otsus-
tust. Poliitilist huvi pakkunud nn 
kunagi mahavõetud Lihula kivile 
mälestuskivi paigaldamise taotlus. 
Ning rahvaalgatusena tulnud ette-
panek ehitada Lihulasse ujula.

Kas vastu võetud otsused on olnud 
konsensuslikud?

Ei. See oleks päris imelik, kui kõikides 
asjades valitseks täielik konsensus. 
Pakuks, et konsensuslikult (100% 
kohalolijatest hääletab poolt) võetakse 
vastu enamik otsustest.

See oli nii intrigeeriv küsimus, et tegin 
statistikat volikogu hääletuste üle. 
Tuleb välja, et tervelt 2/3 otsustest 
tehakse hääletusena konsensuslikult. 
Olgu arutelu otsustamise eelnevalt 
missugune tahes.

Maakondlikest ja ka vabariiklikest 
meediaväljaannetest võib üsna 
tihti lugeda sellest, et teiste oma-
valitsuste volikogude opositsiooni-
liikmed on muudatustele vastu. Ko-
hati tekib tunne, et opositsionäärid 
justkui peavadki kõiki otsuseid 
boikoteerima. Kuidas on lood meie 
vallavolikogus?

Kui võtta seda hääletustulemuste 
kohta tehtud statistikat, siis pean nen-
tima, et Lääneranna Vallavolikogu 
ennast opositsioonina määratlevad 

volikogu liikmed on vägagi konstruk-
tiivsed, mitte jäigad.

Siin pean ma veel eraldi välja tooma, 
et otsustamiste juures  jäi sel aastal 
ainult viiel korral erapooletuks 
või hääletas vastu rohkem kui üks 
volikogu liige. Mis on alla 6% kõigist 
hääletamistest. Ning ka siin ei saa ma 
piiri tõmmata koalitsiooni ja oposit-
siooni vahel, sest siis tuli niimoodi 
käetõstmist mõlemalt poolt. Ehk reeg- 
lina hääletatakse vastu või jäädakse 
erapooletuks mõjuvatel põhjustel.

Kuidas on siis ülejäänud ligi kolman-
diku mittekonsensusliku tulemusega. 
Siin on tegemist ainult ühe voli- 
kogu liikmega, kes hääletas kas vastu 
või ei avalda oma seisukohta, jäädes 
erapooletuks. Miks ta ülejäänud 20 
volikogu liikmest selles osas selgelt 
eristub, oskab ehk ta ise selgitada.

Eelmisel aastal kirjutasite, et nel-
jast vallast ühe vormistamisel pole 
volikogu veel poole peale jõudnud. 
Kuidas on lood tänavu?

Volikogu aeg on poole peal. Ehk oleme 
vormistamisega ka sealmaal. Aga siin 
selge vastuse saamiseks tuleks väga 
põhjalikult üle vaadata, mida peaks 
veel suutma teise poole jooksul ära 
teha. Aga see on selge, et valdavalt 
hakkab volikogu üha enam tegema 
päevakajalisi otsuseid ja üldregu-
leeriva osakaal jääb väiksemaks. 
Määruste osas tuleb sagedamini 
tagasi tulla kas nende täiendamise või 
parandamise juurde.

Kas Teie hinnangul on meie vald 
muutunud aastaga ühtsemaks, kas 
inimestel on ühtekuuluvustunnet?

Raske hinnata. Siis oleks pidanud 
aasta tagasi tegema vastava küsit-
luse ning nüüd jälle. Üks asi on mulle 
küll silma jäänud üle valla üritustel 
käies. Olgu siis tegu Varbla, Oidremaa, 
Kõmsi vm piirkondliku üritusega, üha 
rohkem tullakse osalema laiemalt. Ehk 
kui ka mingil väiksel külal on midagi 

Kümme küsimust vallavolikogu esimehele
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Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu 
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

18. detsembril 2019 toimus Lääneranna Vallavolikogu 27. 
istung, kus osales 18 ning puudus 3 vallavolikogu liiget. 
Päevakorras oli 6 punkti. Vastu võeti 4 määrust. 

 » Kehtestati Lääneranna valla jäätmehoolduseeskiri

 » Võeti vastu Lääneranna valla 2019. aasta IV lisaeelarve

 » Kehtestati Lääneranna Vallavalitsuse hallatavas koo-
lieelses lasteasutuses töötava lasteaiaõpetaja töötasu 
alammäär 1184 eurot kuus ning magistrikraadiga või 
sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal 1315 
eurot kuus alates 1. jaanuarist 2020

 » Toimus Lääneranna valla 2020. aasta eelarve I lugemine 
ja otsustati suunata eelarve II lugemisele

 » Kehtestati Lääneranna Spordikooli põhimäärus

 » Revisjonikomisjoni esimees Meelis Malk esitas Lääne- 
ranna Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2019. aasta 
tegevusaruande

Järgmine Lääneranna Vallavolikogu istung toimub 16. 
jaanuaril Lihula vallamaja kolmanda korruse saalis.

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Lääneranna valla sekretär-registripidaja

P erioodil 10. november – 10. detsember 2019 toimus 
neli Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks 

toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoe-
tuste määramine ja maksmine, sissetulekust sõltuva sot-
siaaltoetuse maksmisest keeldumine, hooldaja määramine 
ja hooldajatoetuse maksmine, koduteenuse osutamine, 
huvitegevuse toetuste eraldamine, maaüksuste sihtots- 
tarvete ja koha-aadresside määramine ja korrastamine, 
ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, projekteerimis- 
tingimuste määramine, hajaasustuse programmi toetuste 
kasutamise aruannete heakskiitmine, ühtse jäätmema-
huti kasutamisest keeldumine, korraldatud jäätmeveoga 
liitumise kohustusest erandkorras vabastamine, toetus- 
lepingute sõlmimise tähtaja pikendamine ning korralda-
tud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse rahul-
damata jätmine otsustati järgmist:

 » Eraldada mittetulundusliku tegevuse projektitoetust 
MTÜ Vatla Külaseltsile 432 € projekti “Kontsert Vatla 
mõisas” läbiviimiseks ja MTÜ Paatsalule projekti oma- 
osaluse toetust 200 € projekti “Keskkonnast hooliv 
kogukond” omaosaluse tasumiseks

 » Korraldada riigihangete registri kaudu e-menetluses 
väikehange “Lääneranna valla ühisveevärgi ja -kanali- 
satsiooni arendamise kava aastateks 2020–2032 
koostamine”. Ostumenetluse eest vastutavaks isikuks 
määrati hankespetsialist Rein Kruusmaa, pakkumuste 
hindamise kriteeriumiks määrati madalaim hind.

 » Kinnitati Lihula Lasteaia hoolekogu koosseisus: Kalle 
Kõllamaa, Jekaterina Kamarik, Küllike Vask, Katre 
Pärnpuu, Kristina Kukk, Pille Kast ja Cariina Pähk.

 » Arutati Märjamaa Vallavalitsuse saadetud kirja seoses 
probleemiga Märjamaa valla kinnistutele ligipääsuga, 
mis asub Lääneranna valla territooriumil. Otsustati ra- 
kendada sundvaldust Lääneranna Vallavalitsuse 
kasuks.

 » Kinnitati vallavara, asukohaga Jaama 53–7, Lihula, 
Lääneranna vald, võõrandamise enampakkumise 
tulemused. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse ostu-
müügileping ühe kuu jooksul.

 » Nõustuti Elering ASi kasuks isikliku kasutusõiguse 
seadmisega Valuste külas, Lääneranna vallale kuuluval 
transpordimaa sihtotstarbega Tuudi–Raudtee tee kin- 
nistamata katastriüksusel. Isiklik kasutusõigus seatakse 
elektriõhuliini kaitsevööndis asuva tehnovõrgu oma-
miseks, hooldamiseks, korrashoiuks, remontimiseks, 
majandamiseks ning ehitamiseks. Isikliku kasutusõi-
guse seadmisega seotud kulud tasub Elering AS.

 » Kinnitati Aruvälja kinnistul raieõiguse elektroonilise 
enampakkumise korras võõrandamise tulemused. 
Enampakkumise võitjaga sõlmitakse raieleping ühe 
kuu jooksul.

 » Lääneranna Vallavalitsus algatas avatud hankemenet-
lusena riigihanke “Esmatasandi tervisekeskuse raja-

huvitavat ja kvaliteetset välja pak-
kuda, siis osalejatest puudust pole. Mis 
tähendab, et vanade traditsioonidega 
ürituste korraldajad peavad taolises 
konkurentsis pingutama ja värskust 
tekitama, et huvi ei vaibuks. Ja nende 
korraldatav üritus ei hääbuks ega 
muutuks kitsalt piirkondlikuks.

Milline on järgmise aasta suurim 
väljakutse Lääneranna Vallavoli- 
kogu jaoks?

Tõsiselt peab alustama Lääne- 
ranna üldplaneeringu sisulise tööga. 
Ettevalmistused ja uuringud käivad. 
Eeldatakse, et ühinenud omavalit-
sused suudaksid protsessi läbida 3 

aasta jooksul, ehk järgmisteks valimis- 
teks. Kogemusele toetudes saaksin 
seda eeldada ideaalsel juhul, kui ei teki 
vaidlusi. Ma julgeksin arvata, et kui 
musta töö teevad ära praegune valit-
sus ja volikogu, siis vastuvõtmine jääb 
järgmisele koosseisule.

Millise hinnangu annaksite Lääne- 
ranna Vallavalitsuse tööle?

Hea. Nagu volikogu puhulgi, siis 
arenguruumi jagub. Mõttekohaks on 
need valdkonnad ja tegemised, kust 
nurinat kostab. Seal peaks toimetama 
või mõtlema, mis valesti on läinud. 
Teemadel, mille osas valitseb vaikus, 
valitseb reeglina vähemalt rahuldav 
olukord.

Mis on teie uusaastasoovid Lääne- 
ranna valla elanikele?

Üha rohkem näen vajadust 
üksteisemõistmise, dialoogi ja hea- 
tahtlikkuse järele. Sest neile vastan-
dlik kipub iseenesest paljunema. 
Vastanduda on ju nii lihtne. Võrrel-
des sellega, et minna juurde, suruda 
käsi teisele pihku ning toimetada koos 
edasi.

Soovin kõigile Lääneranna valla 
elanikele ja suvekodu omanikele 
koostöö süvenemist ning üksteise 
tegemistest rõõmu tundmist!

VALITSUS
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mine  Lihulasse”. Otsustati kõrvaldada ühispakkujad 
AS Eviko ja Eviko Inseneribüroo OÜ avatud hankeme-
netlusega riigihanke hankemenetlusest. AS Eviko poolt 
hankepassis esitatud valeinfo ning varasemate lepin- 
gute sanktsioneerimine ei anna Lääneranna Vallava- 
litsusele kui hankijale kindlust AS Eviko usaldusväär-
suses. Edukaks tunnistati ühispakkujate OÜ Silindia 
Ehitus ja AS Esro pakkumus maksumusega 964 932 
eurot käibemaksuta. Ühispakkujatega sõlmitakse han-
keleping.

 » Otsustati korraldada riigihangete registri kaudu e-me-
netluses väikehange “Matsalu rahvuspargi ja Kasari jõe 
lähialade kasutuse uuring”. Kinnitati ostumenetluse 
lähteülesanne, pakkumuste hindamise kriteeriumiks 
määrati madalaim hind, vastutavaks isikuks hankespet-
sialist Rein Kruusmaa.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas avatud hankeme-
netlusega riigihanke luhtunud osadele kordushanke 
“Lääneranna valla teede talihooldus: kordushange 
osadele I, II, III, VI, XII”. Tunnistati hanke edukateks 
pakkumusteks hanke alusdokumentides määratud pak-
kumuse hindamise kriteeriumide alusel järgmised pak-
kumused: Osa I  Virtsu asula, madalaima hinnaga Bonus-
trans OÜ pakkumus; Osa II Oidremaa–Kalli piirkond, 
madalaima hinnaga Mätiku talu OÜ pakkumus; Osa III 
Lõpe piirkond, madalaima hinnaga Lõpe Agro OÜ pak-
kumus; Osa VI Tuudi–Matsalu piirkond, madalaima hin-
naga Hiie Tõnise pakkumus; Osa XII Paadrema piirkond, 
madalaima hinnaga Mutionu OÜ pakkumus. Eduka 
pakkumuse esitanud isikutega sõlmiti töövõtuleping 
peale 10-päevase ooteaja möödumist.

 » Kuulati vallavanem Mikk Pikkmetsa infot Lääne- 
ranna Noortekeskuse Lihula noortemaja kolimise kohta 
aadressilt Lihula linn Penijõe tee 2 aadressile Lihula 
linn Tallinna mnt 25 III korrus.

 » Kinnitati Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna õppuse 
ORKAAN XIV asukoht, nõudega, et oleks tagatud üldine 
heakord.

 » Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Valla-
valitsuse tänukiri Erika Teele (Tee) seoses juubelisün-
nipäevaga ja kauaaegse tulemusliku töö eest eesti 
rahvatantsu kultuuri säilitamisel ja edendamisel 
Lääneranna vallas.

 » Kinnitati Kõmsi Lasteaed-Algkooli hoolekogu järgmises 
koosseisus: Marju Kriik, Annika Kukk, Sille Vokk, Sälly 
Vendel, Kaja Kõllama, Marge Kelder, Ülle Türner, Lilia 
Urb ja Kristi-Carolina Reinmaa.

 » Otsustati võõrandada korteriomand Tööstuse tn 2–17, 
Lihula, Lääneranna vald, avaliku kirjaliku enampakku-
mise käigus. Enampakkumine korraldatakse interneti- 
keskkonnas www.osta.ee kehtivusega 14 päeva. Enam-
pakkumisest teavitatakse Lääneranna valla veebilehe 
kaudu. Vara müügi alghind on 4400 eurot, tagatisraha 
suurus 220 eurot.

 » Otsustati võõrandada korteriomand Konnalupsu 4, 
Tõusi küla, Lääneranna vald, avaliku kirjaliku enampak- 
kumise käigus. Enampakkumine korraldatakse inter-
netikeskkonnas www.osta.ee kehtivusega 14 päeva. 
Enampakkumisest teavitatakse Lääneranna valla 
veebilehe kaudu. Vara müügi alghind on 3500 eurot, 
tagatisraha suurus 175 eurot.

 » Otsustati võõrandada kinnistu kaasomand Hendriku, 
Rannu küla, Lääneranna vald, avaliku kirjaliku enam-
pakkumise käigus. Enampakkumine korraldatakse 
internetikeskkonnas www.osta.ee kehtivusega 14 
päeva. Enampakkumisest teavitatakse Lääneranna 

valla veebilehe kaudu. Vara müügi alghind on 4000 
eurot, tagatisraha suurus 200 eurot.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas lihthanke “Lääne- 
ranna valla üldplaneeringu konsultatsiooniteenus ja 
kaardikujundus”. Tähtajaks esitati neli pakkumust, sh 
kaks ühispakkumust. Pakkumusi hinnati kvalitatiiv-
selt, kõrgemad hindepunktid sai ning edukaks tunnis- 
tati majanduslikult soodsaim pakkumus. Hanke edu-
kaks pakkumuseks tunnistati Entec Eesti OÜ ja Sfäär 
Planeeringud OÜ ühispakkumus. Edukaks tunnistatud 
pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping peale 5-tööpäevase 
ooteaja möödumist.

 » Omandati Lääneranna vallale tähtajatu isiklik kasu-
tusõigus Kadaka külas asuval Roovälja kinnisasjal. Val-
lakantselei korraldab notariaalselt tõestatud lepingu 
sõlmimise Roovälja kinnisasja omanikega.

 » Kuulati maa- ja arendusspetsialisti Mihkel Kalmaru 
ettekannet tsiviilasja nr 2-19-16433 kohta. Arutati ja 
võeti seisukoht, et juhul, kui kavandatakse taluhoonete 
taastamist, siis Lääneranna Vallavalitsus ei ole vastu, et 
tee rajatakse naaberkinnistute omanikega kokkulepi-
tud asukohta mööda kruntide piire.

 » Kinnitati Lihula Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu 
koosseisus: Külli Raudsik, Pille Saatmäe, Kea Pelapson, 
Evelin Engel-Lepp, Mart Ulm, Ragne Kalmet, Lilia Urb, 
Anu Veide.

 » Kinnitati Virtsu kooli hoolekogu koosseisus: Heli Allvee, 
Karin Tali, Maria Maripuu, Aliette Suvi, Marko Toming, 
Aldon Õunapuu, Signe Paal, Eda Männilaan.

 » Algatati avalikes huvides sundvalduse seadmise menet-
lus Tuha kinnisasjal Vana tee teenindamiseks vajalikul 
osal pindalaga 5714,5 m².

 » Tunnistati edukaks lihthanke “N1 kategooria sõiduki 
kasutusrent” pakkumus. Edukaks pakkumuseks tun-
nistati hanke alusdokumentides määratud pakkumuse 
hindamise kriteeriumide alusel OÜ Topauto Pärnu pak-
kumus.

 » Tunnistati edukaks riigihanke “Lihula Piirimäe toot-
mis- ja ettevõtlusala taristu väljaehitamine” pakkumus. 
Edukaks pakkumuseks tunnistati hanke alusdokumen-
tides määratud pakkumuse hindamise kriteeriumide 
alusel AS Tariston pakkumus. Anti nõustumus eduka 
pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks peale 10-päevase 
ooteaja möödumist.

Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati üks eelnõu.

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

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
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Hilissügisel lahkunud 

(11.11–10.12.2019) 

Tamara Kütaru                     07. VI 1934 – 11. XI 2019

Jaak Kärp                   10. VII 1948 – 15. XI 2019

Marta Kadarik                     13. III 1954 – 23. XI 2019

Ants Peerna                      07. II 1943 – 26. XI 2019

Õie Lilienthal                      05. V 1954 – 30. XI 2019

Aivo Koitjärv                 08. VII 1950 – 03. XII 2019

Leida-Miralda Põldäär         06. X 1928 – 06. XII 2019

Lembit Kiisk                   13. VII 1935 – 08. XII 2019

Avaldame kaastunnet lähedastele

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

Külastajate vastuvõtuaeg Lääneranna Vallavalitsuses ja teeninduskeskustes:  
E 11.00–16.00, T–R 09.00–16.00, lõuna 13.00–13.30

Teeninduskeskustes osutatavad teenused:

 » kodanike nõustamine kohaliku elu küsimustes või suunamine pädeva amet-
niku poole

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

 » rahvastikuregistri toimingud (sünni registreerimine, elukoha teadete menetle-
mine, 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

Riik müüb Lääneranna vallas asuvaid kinnisasju

M aa-amet korraldab avalikul 
kirjalikul enampakkumisel 

riigi omandis Keskkonnaministeeriu- 
mi valitsemisel olevate kinnisasjade 
müüki.

16.01.2020 kell 11.00 avalikul kirja-
likul enampakkumisel müüakse all-
järgnevad Lääneranna vallas asuvad 
kinnisasjad:

 ◦ Alaküla, Kõllamaasauna 
(41101:001:0549)

 ◦ Kiisamaa küla, Jaanivillemi 
(33401:001:0493)

 ◦ Pagasi küla, Kruusiaugu 
(41101:001:0833)

30.01.2020 kell 11.00 avalikul kirja-
likul enampakkumisel müüakse all-
järgnevad Lääneranna vallas asuvad 
kinnisasjad:

 ◦ Lihula linn, Valuste tee 9 
(41101:001:0562)

 ◦ Lihula linn, Pargi 2 
(41201:002:0034)

 ◦ Paatsalu küla, Tedre 
(86301:003:0128)

 ◦ Rabavere küla, Jaaguri 
(33401:001:0484)

 ◦ Ridase küla, Salukoti 
(43001:001:0112)

04.02.2020 kell 11.00 avalikul kirjali-
kul enampakkumisel renditakse all-
järgnevad Lääneranna vallas asuvad 
kinnisasjad*:

 ◦ Nurme küla, Moupõllu 
(43001:001:0296)

 ◦ Tuhu küla, Kõlja 
(41101:001:0541)

 ◦ Ura küla, Nisuaia 
(43001:001:0297)

06.02.2020 kell 11.00 avalikul kirjali-
kul enampakkumisel renditakse all-
järgnevad Lääneranna vallas asuvad 
kinnisasjad*:

 ◦ Alaküla, Kaerahansu 
(43001:001:0139)

*Kinnisasjad antakse põllumajan-
duslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, 
rendileping lõpeb 01.10.2025.

Seoses 1. juulil 2016 jõustunud rii-
givaraseaduse muutmise ja sellega 
seonduvalt teiste seaduste muutmise 
seadusega muutusid riigivara müügi 
enampakkumisega seotud õigus-
normid, sh eelisõiguse kohaldamise 
alused. Muudatused kajastuvad 
enampakkumise tingimustes, millega 
saate tutvuda Maa-ameti kodulehel  
www.maaamet.ee.

Mida teha võlaga ja kuidas võlanõustaja aidata saab?

J aanuarikuus laiutab tihti raha-
kotis suur auk, kuna eelnev 

jõulukuu on läinud kalliks maksma. 
Kui inimesed saavad teada, et neil on 
võlg, on tihti esimene reaktsioon olu-
korda ignoreerida ning pea liiva alla 
peita.

Kahjuks on võlgadega nii, et need lähe-
vad ignoreerides järjest suuremaks.

Seega, kui on selgunud, et oled kel-
lelegi võlgu, alusta sellega, et teed 
endale selgeks aktuaalse olukorra: kel-
lele ja millal Sa võlgu jäid ning millis- 
test kuludest koosneb esitatud nõue? 

Tee endale need asjad selgeks kõigi 
teada olevate nõuete kohta. Kui oled 
sel viisil kõik oma võlad ära kaardista-

nud, siis on mõistlik teha endale plaan, 
kuidas tekkinud olukorrast pääseda. 
Võimalusi selleks on erinevaid ning 
ühte kindlat lahendust, mis kõigile 
sobib, ei ole.

Kõigi lahenduste puhul on tähtis 
meeles pidada, et Sa ei suuda pikaajali- 
selt tasuda tagasimakseid, mis ületa-
vad sinu igakuise pere-eelarve võima-
lused. Enne kokkulepete sõlmimist 
veendu, et suudad kokkulepet kind-
lasti täita.

Rahaliste probleemide lahendamisel 
võid Sa alati abi küsida ka võlanõusta-
jalt. Tema saab aidata mitmel viisil:

 ◦ Saad ülevaate, mida ja mis 
summas tegelikult sisse 
nõutakse

 ◦ Tema aitab üle vaadata, kas 
mõni Sinu võlgadest on juba 
aegunud

 ◦ Tema aitab suhelda kohtutäi-
turite, inkassoettevõtete ning 
teiste võlanõudjatega

 ◦ Võlanõustajaga koos saad oma 
majanduslikule olukorrale leida 
just Sinule sobiva lahenduse. 

Kui oled võlanõustamisest huvitatud, 
siis võta ühendust Lääneranna valla 
sotsiaaltöötajaga, kes saab Sind edasi 
spetsialisti poole suunata. 

Ära jää oma murekoorma otsa istu-
ma, vaid otsi abi! Alusta uut aastat 
edukalt!

Mihkel Kalmaru 
Maa- ja arendusspetsialist

TEATED
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Kiur Antsi           12. XI 2019Kiur Antsi           12. XI 2019
Aet Antsi           12. XI 2019Aet Antsi           12. XI 2019
Emily Mälgand           18. XI 2019Emily Mälgand           18. XI 2019

Õnnitleme vastsündinuid Õnnitleme vastsündinuid 
ja nende vanemaid!ja nende vanemaid!

Elanike arv registris 5297Elanike arv registris 5297
  ◦◦ 2725 mehed2725 mehed
  ◦◦ 2572 naised2572 naised

Sündide arv 32 Sündide arv 32 
Surmade arv 87 Surmade arv 87 

Registrisse kanti elanikke 150 Registrisse kanti elanikke 150 
Registrist kanti välja elanikke 187Registrist kanti välja elanikke 187

Elanikkonna statistikaElanikkonna statistika  
(10. detsembri seisuga)(10. detsembri seisuga)

Rubriik "Lugeja küsib, ametnik vastab" 
ootab küsimusi

S elleks, et muuta Lääneranna Teataja paberlehe sisu veelgi huvitavamaks 
ning kaasata selle valmimisse ka valla kodanikke, alustasime novembris 

uue rubriigiga “Lugeja küsib, ametnik vastab”. Esimesed küsimused said vas-
tuse eelmises paberlehes, kuid kahjuks käesoleva numbri valmimisajaks ei 
esitatud toimetusele ühtegi küsimust.

Meie usume, et valla kodanikud on uudishimulikud ning neile läheb korda see, 
mida vallas tehakse. Seda väidet ilmestab statistika, mille kohaselt on aasta 
jooksul vallavalitsusele esitatud 25 teabenõuet. 

Julgustame siinkohal kõiki lugejaid esitama oma küsimused  ka Lääneranna 
Teataja toimetuse e-postile ajaleht@laaneranna.ee või telefoni teel 472 4640. 

Iga kuu valib ajalehe toimetaja ühe küsimuse, mis puudutab võimalikult pal-
jusid valla kodanikke ning palub ametnikul, kelle vastutusalasse see küsimus 
kuulub, sellele vastata.

T egus ja tulemuslik 2019. aasta 
on saanud osakeseks ajaloost, 

mis tähendab, et käes on aeg vaadata 
tagasi tehtud tööle. Käesolev põgus 
ülevaade sisaldab nii Lääneranna 
Vallavalitsuse kui ka kõigi halla- 
tavate asutuste tegevustega seotud 
põnevaid fakte ja sündmusi.

* Andmed on esitatud 10. detsembri 
seisuga, kui pole märgitud teisiti.

 ◦ 14 740 242 eurot on Lääneranna 
valla 2019. aasta eelarve põhitege-
vuse kulude ja investeerimistege-
vuse väljaminekute maht

 ◦ 287 töötaja töötasu deklareeriti 
Maksu- ja Tolliametile (30. novemb- 
ri seisuga)

 ◦ 5297 on Lääneranna valla rahva- 
arv: 2725 meest ja 2572 naist elab 
Lääneranna vallas

 ◦ 150 sissekirjutust Lääneranna 
valda

 ◦ 87 registreeritud surma: 42 meest ja 
45 naist

 ◦ 32 uut ilmakodanikku: 16 poissi ja 
16 tüdrukut

 ◦ 50 vallavalitsuse ja 11 volikogu 
istungit on sel aastal toimunud

 ◦ 832 korraldust ja 9 määrust on 
vastu võtnud Lääneranna Vallava- 
litsus 

 ◦ 62 otsust ja 19 määrust on vastu 
võtnud Lääneranna Vallavolikogu

 ◦ 43 tänukirja on välja andnud 
Lääneranna Vallavalitsus 

 ◦ 30 avaliku ürituse luba on välja 
andnud Lääneranna Vallavalitsus

 ◦ 2530 pöördumist, sealhulgas 25 tea-
benõuet on registreeritud Lääne- 
ranna Vallavalitsuse dokumendi-
registris 

 ◦ 4 algatatud väärteomenetlust on 
viidud lõpule ning 6 on veel menet-
luses. Väärteomenetlusi on alga-
tatud järgmistel põhjustel: jäätmete 

ebaseaduslik viimine keskkonda, 
jäätmete sorteerimise nõuete rik-
kumine

 ◦ 1 algatatud haldusmenetlus on 
viidud lõpule ning 2 on veel menet-
luses.

 ◦ Haldusmenetlusi on algatatud 
ohtliku ehitisega seonduva ohu 
likvideerimise tõttu.

 ◦ 11 kaebust on edastatud Veterinaar- 
ja Toiduametisse seoses loomapida- 
mise nõuete rikkumisega.

 ◦ 18 tonni võrra ohtlikest jäätmetest 
ja elektroonikast puhtam vald 
(kogutud jäätmete kogumisringil)

 ◦ 70 ehitus-, 22 kasutus- ja 20 raie- 
luba väljastati

 ◦ 78 ehitus- ja 51 kasutusteatist  
registreeriti ehitisregistris

 ◦ 16 projekteerimistingimust väljas-
tati 

 ◦ 293 andmete esitamise ja parandus-
kannet tehti ehitisregistris

 ◦ 4 detailplaneeringut, sh 3 üld-
planeeringut muutvat detailplanee-
ringut algatati

 ◦ 1 üldplaneeringut muutev detail-
planeering kehtestati

 ◦ 1 detailplaneering tunnistati osali-
selt kehtetuks

 ◦ 2 detailplaneeringu menetlust 
lõpetati

 ◦ 33 hankemenetlust on korralda-

tud riigihangete registri kaudu, 
ostumenetlusena on läbi viidud 16 
väikehanget.

 ◦ 16,2 km kokku renoveeriti kruu-
sateid või uuendati kruusateede 
katet

 ◦ 10,3 kilomeetril, mahuga 46 900 m² 
ulatuses tehti asfalt ja mustkattega 
teedel korduspindamisi

 ◦ 3 teele rajati uus mustkate: Varb- 
las Puhkeküla teele 3,5 km, Lõpel 
Veltsa teele 1 km ja Hanilas Kuke- 
ranna-Kaseküla teele 600 m.

 ◦ 335 081 € eest remonditi (pin-
nati) mustkattega ja 249 999 € eest 
kruuskattega teid 

 ◦ 400 m kergliiklusteed koos sadevee 
kollektoriga ehitati Lihulas Pärnu 
maanteele.

 ◦ 90 148 € eraldati toetust haja- 
asustuse programmi raames. Kokku 
rahuldati 31 projekti (millest 1 osa- 
liselt), neist 21 projekti puhul toetati 
tegevusi veevarustussüsteemide 
valdkonnas, 9 projekti puhul kanali- 
satsioonisüsteemide valdkonnas 
ja 1 projekti oli juurdepääsuteede 
valdkonnas. 

On teostatud või teostamisel järg-
mised kaasrahastuse saanud projektid:

 ◦ Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõt-
lusala ehitus. Projekti kogumak-
sumus on 1 132 682,12 €, millest 
ELi struktuurifondi ERDF toetuse 
summa on 736 281 €. Projekt valmib 
2020 II poolaastal

 ◦ Esmatasandi tervisekeskuse raja-
mine Lihulasse. Projekti kogumak-
sumus on 1 157 918,40 €, millest 
ELi struktuurifondi ERDF toe-
tuse summa on 641 300 €. Projekt 
valmib 2020. aasta detsembri lõpus. 

 ◦ Lõppes Koonga piirkonna 
tänavavalgustuse taristu renovee- 
rimine. Toetuse summa 49 499 €, 
toetaja ELi Ühtekuuluvusfond

Lääneranna valla 2019. aasta numbrites

Jäätmete kogumisringi viljad 
Foto: Piret Mäestu
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 ◦ Lihula piirkonna tänavavalgustuse 
taristu rekonstrueerimine kogu-
summas 1 138 950,55 €, millest ELi 
Ühtekuuluvusfondi toetuse summa 
on 443 406  €. Täiendavate tööde 
käigus, mis kestavad 2020. aasta 
kevadeni, paigaldatakse lisaks alg-
selt planeeritud 301 valgustile veel 
46.

 ◦ Lõppes Lihula muuseumi eksposit-
siooni uuendamine ja arendamine. 
Toetuse summa 56 211 €, toetaja 
Kodukant Läänemaa (LEADER- 
programm)

 ◦ Hajaasustuse 2019. aasta prog- 
rammi tegevuste elluviimine 
Lääneranna vallas. Toetuse summa 
45 074 €, toetaja Rahandusmi- 
nisteerium.

 ◦ Lihula mõisa peahoone katuse 
ja karniiside avariitööd. Toetuse 
summa 10 000 €, toetaja Muinsus-
kaitseamet

 ◦ Virtsu kalasadama IV etapi tööde 
tegemine. Toetuse summa 154 405 €, 
toetaja Läänemaa Rannakalanduse 
Selts (LEADER-programm)

 ◦ Teostamisel on avalike puhkealade 
taristu arendamine Koonga ja 
Varbla piirkonnas. Toetuse summa 
23 644 €, toetaja Pärnu Lahe Part-
nerluskogu (LEADER-programm)

 ◦ Teostamisel on Lihula Gümnaa- 
siumi spordihoone renoveerimine. 
Toetuse summa 1 000 000 €, toetaja 
Rahandusministeerium

 ◦ Teostamisel on kaks uue valla 
üldplaneeringu koostamisega 
seotud uuringut: Lääneranna valla 
korduva üleujutusega ala piiri 
määramine ja üleujutuste leeven-

damise põhimõtete väljatöötamine, 
toetuse summa 28 000 €, toetaja 
EL HKS (Euroopa Liidu kasvuhoo-
negaaside lubatud heitkoguse 
ühikutega kauplemise süsteem) 
ja koostöös Lääne-Nigula vallaga 
Matsalu rahvuspargi ja Kasari jõe 
lähialade kasutuse uuring, toetuse 
summa 18 360 €, toetaja ELi struk-
tuurifond

 ◦ 6 korterit kogusummas 3700 eurot 
müüs Lääneranna Vallavalitsus 
enampakkumise teel

 ◦ 4 kinnistut kogusummas 26 790 
eurot müüs Lääneranna Vallavalit-
sus enampakkumise teel

 ◦ 7752 tm raieõigust kogusummas 
127 200 eurot müüs Lääneranna 
Vallavalitsus enampakkumise teel

 ◦ 43 mittetulundusühingu ja 
seltsingu tegevusi ja projekte 
toetati kogusummas 85 792 € 

 ◦ 11 välitrenažööri soetamisshinnaga 
14 451,60 € paigaldati 2019. aastal 
Lihula Gümnaasiumi staadioni 
juurde

 ◦ 103 huvitegevuse toetuse avaldust 
vormistati

 ◦ Toimusid teised Lääneranna suve-
mängud, kus osales 198 sportlast

 ◦ XXVI Rannamängudel esindas 
meie valda 28 sportlast ja 3 taidlejat

 ◦ 52 sportlast tõi Lääneranna vallale 
Pärnumaa talimängude 4. koha

 ◦ 2814 jälgijat on Lääneranna valla 
Facebooki-lehel www.fb.com/
laanerannavald – seda on ligi poole 
võrra rohkem kui eelmisel aastal!

 ◦ 11 941 inimeseni jõudis meie kõige 
populaarsem postitus Facebookis, 

milleks oli teadaanne ammuvatest 
lehmadest. Postitust jagati 24, kom-
menteeriti 134 ning sellele reagee- 
riti 481 korda.

 ◦ 783 jälgijat on Lääneranna valla 
Instagrami-lehel www.instagram.
com/laaneranna – seda on ligi poole 
võrra rohkem kui eelmisel aastal!

 ◦ 536 postitust on tehtud Lääneranna 
valla Instagrami-kontol

 ◦ Kõige rohkem laike, 101 kogus 
postitus, milles oli uudis sellest, 
et Lihula Gümnaasiumi vilistlane 
Liisa Raavel oli Vabariigi Presi-
dendi töövari

 ◦ Populaarseim postitus oli aga pilt 
Lihulast pärit neiust, kes kuulub 
tüdrukutebändi Little Mess, mille 
kunstiline juht on Tanja Mihhai-
lova-Saar. Postitus jõudis 1148 
inimeseni. 

 ◦ 419 lugu ilmus ja Lääneranna Tea- 
taja uudisteportaalis

 ◦ 148 319 korda külastati Lääneranna 
Teataja uudisteportaali

 ◦ Populaarseim lugu, mis ilmus 
Lääneranna Teataja veebiportaalis 
rääkis sellest, et Sotsiaalkindlus-
tusamet ootab tööraamatuid. Seda 
artiklit loeti kokku 24 514 korda

 ◦ 11 Lääneranna Teataja paberlehte 
anti välja

 ◦ 2650 on Lääneranna Teataja paber-
lehe tiraaž, millest 2568 läheb koju-
kandesse, 5 edastatakse Eesti Rah-
vusraamatukokku, 4 säilitatakse 
erinevates arhiivides ning üle-
jäänud jõuavad Lääneranna valla 
raamatukogudesse ja teenindus- 
keskustesse

 ◦ Lääneranna Teataja veebiportaalis 
on võimalik lugeda ka paberleh- 
te. Aasta jooksul on seda tehtud 
koguni 3166 korda

 ◦ U 40 grammi kaalub üks 16-lehe- 
küljeline Lääneranna Teataja 
paberleht

 ◦ 13 noort kuulub Lääneranna 
noortevolikokku. Aasta algul toi-
munud esimese koosseisu valimis-
tel oli valimisaktiivsus 22,53%

Lihula Gümnaasiumi spordihoone  
nurgakivi asetamine. Foto: Kristina Kukk

Välijõusaal Lihula Gümnaasiumi staadioni 
juures. Foto: Annika Urbel

HARIDUSASUTUSED
Andmed on esitatud 1. detsembri sei-
suga, kui pole märgitud teisiti.

Koonga Kool
 ◦ Koolis õpib 41 õpilast: 19 tüdrukut 

ja 22 poissi

 ◦ Lasteaia nimekirjas on 16 last: 12 
tüdrukut ja 4 poissi

 ◦ Õpilastel on võimalus osaleda 7 
huviringis 

 ◦ Eesti 4H noorteorganisatsiooni 
kuulub 10 õpilast

 ◦ 5. oktoobril tähistasime kooli 
100. aastapäeva vilistlaste kokku-
tulekuga

 ◦ Põhikooli on lõpetanud 98 lendu 
1123 lõpetajaga

 ◦ 45 aastat tagasi valmis praegune 
koolihoone

 ◦ Tähistasime 570 aastat Koonga küla 
esmamainimisest, mille raames 
toimus “EV 100” tunnusplaadi 
avamine ja tamme istutamine kooli 
juurde

 ◦ Ettevõtlik kool ja tervist edendav 
kool

 ◦ Osalesime 13 olümpiaadil, viktori-
inil ja võistlusel

 ◦ 6 tüdrukut käisid 4H lastekooriga 
Tallinnas laulupeol “Minu arm”

 ◦ KIKi projekt “Lindude ränne” 
Vormsi saarel

 ◦ Lasteaialapsed osalesid Lääne- 
ranna mudilaste laulumängupäeval 
Ridasel, kooliminejate laagris Piva- 
rootsis, teatrietendustel Lihula 
lasteaias, “Teatripisik 2019” üritusel 
Varblas.

 ◦ Lääneranna koolide staarijäljen-
duskonkursilt Playback II koht

 ◦ I ja II–III koht kihelkonnakoolide 
võistlussarjas “Ole osav ja kiire”

 ◦ Õppetööd rikastasid mitmed 
ekskursioonid, õppekäigud, teat-
rikülastused: noortekonverents 
“Lahe koolipäev”, Lääneranna 
noortepäev „Rutiinist välja”, noorte 
osaluskohvik Pärnus, Kalevipoja 
LARP Tarvastu Gümnaasiumis, 
Jüriöö Kurese külas, laulupeo 
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“Minu arm” tule vastuvõtmine 
Koongas, KUMU Kunstimuuseumi 
külastus jt

 ◦ Algklasside õpilased osalesid Pär-
numaa võimlemispeol Pärnu val-
likäärus

 ◦ Heino Parsi nimelisele animafesti-
valile esitasime 3 filmi

 ◦ 2018/19. õppeaasta lõpetas heade ja 
väga heade tulemustega 15 õpilast

 ◦ 9. klass käis ekskursioonil Berliinis

 ◦ Õpetajad osalesid Digikiirendi pro-
grammis

Kõmsi Lasteaed-Algkool
 ◦ Meie majas on 59 last, neist 24 õpib 

koolis ja 35 käib kahes lasteaiarüh-
mas

 ◦ Valla toel sai käesoleva aastanumb- 
ri alguses valmis suur ja kallis pro-
jekt – kooli arvutivõrgu rekonst- 
rueerimine. Nüüd katab kogu maja 
kiire ja korralik internetivõrk. 
Õpikeskkond sai uued võimalused 
ja seda kasutatakse mõnuga!

 ◦ Uuest õppeaastast võeti kasutusele 
eKool ja Eliis (lasteaed)

 ◦ Meie korraldada oli järjekordne 
Lääneranna valla lasteaedade lau-
lumängude pidu, mille nimeks 
panime “Kui Sul tuju hea”. Tore pidu 
toimus 3. juunil Ridase vabaõhu- 
platsil

 ◦ Jätkuvalt on meie õppeprogrammis 
ettevõtlusõpe. Virtsu kooli alga-
tatud ettevõtluslaagrites osaledes 
lihvisid meie noored projekti “Kõm-
sile noortetuba”, mille tulemusena 
avati oktoobris koostöös Kõmsi 
Külaseltsiga noortele oma ruum! 
Noorte motoks oli “Väikesed unis-
tused viivad suurte tegudeni”

 ◦ Koolis tegutseb 5 huviringi: mudi-
laskoor, jalgpall, lauatennis, rah-
vatants ja tehnoloogiaring. Endiselt 
on ringidesse kaasatud kõik õpi-
lased.

 ◦ Mudilaskoor osales juubelilaulupeo 
protsessis ja saime osaleda 20. juuli 
meeleolukal külapeol “Laulupeo 
tuules”

 ◦ 9 last õpib lisaks üldhariduskoolile 
ka Lihula Muusika- ja Kunstikoolis, 
4 last Massu Ratsaspordikoolis

 ◦ Õppetegevust elavdada ja ühise 
pere tunnet tugevdada aitavad 
õppekäigud, ekskursioonid, külali- 
sed, projektides osalemised, teat-
rikülastused jne

 ◦ Endiselt on popp keskkonnatead-
likkus ja tervislikud eluviisid, loo-
dushoid, sport ja muusika

 ◦ Koolis on palju tublisid sportlasi, 
kes tegelevad kergejõustiku, jalg- 
palli, ratsutamise ning lauaten-
nisega

 ◦ Kooli aasta õpetaja tiitli pälvisid 
Annika Kukk ja lasteaias õpetaja 
Marju Kriik 

 ◦ Sellel aastal oleme kooliperega 
tunda saanud tugevat kogukonna-
toetust, mida on meile kõigile vahel 
vaja

 ◦ Kevadel 2020 tähistab Kõmsi maja 
35. aastapäeva

 ◦ Meie tegevusi saate jälgida aadres-
sil komsikool.laaneranna.ee ja/või 
Facebookis

Lihula Gümnaasium 
(4. detsembri seisuga)

 ◦ Lihula Gümnaasiumis õpib 220 õpi-
last, neist 47 gümnaasiumis, kellest 
omakorda 6 mittestatsionaarses 
õppes

 ◦ Kevadel lõpetas gümnaasiumi 22 
noort, neist 2 kuld- ja 3 hõbeme- 
daliga

 ◦ 888 jälgijat on Lihula Gümnaasiumi 
Facebooki-lehel 

 ◦ Veebruaris toimus II talvine tant-
supidu koolimaja sisehoovis, kus 
kogu koolipere tantsis EV 101. aas-
tapäeva auks rahvuslikke tantse

 ◦ Aasta õpetaja 2019 tiitli pälvis meie 
tubli raamatukoguhoidja Kaire 
Pärnpuu

 ◦ 11. klassi õpilane Lii Urb on Hea 
Eeskuju nominent

 ◦ Koolis tegutseb 13-liikmeline õpi-
lasesindus, lisaks 2 õpilasaktivisti

 ◦ Koolis tegutseb mitmeid huviringe: 
robootika, mudilaskoor, kokan-
dus, ukulele, koolibänd, korvpall, 
mälumäng, kodutütred ja noorkot-
kad, rahvatants, liiklusring, kerge-
jõustik, ujumine

 ◦ Lihula Gümnaasium on tervist 
edendav kool

 ◦ 20. septembril, maailmakoristus-
päeval andsime kogu kooliperega 
oma panuse, et meid ümbritsev kesk- 
kond oleks puhtam ja parem

 ◦ Jätkame osalemist rahvusvahelises 
Erasmus+ projektis “European Digi-
tal Classroom+”, kus seekord oleme 
ise koordinaatorriigiks. Projektis  

osaleb lisaks Eestile veel neli riiki: 
Poola, Itaalia, Kreeka ja Portugal

 ◦ Kolmandat aastat toimub õpetajate 
raamatuklubi. Osavõtumaksu eest 
(2 eurot/kord) ostsime kevadel kooli- 
le uusi raamatuid

 ◦ Suvisel laulu- ja tantsupeol osalesid 
meie kooli kolm kollektiivi: mudi-
laskoor, tütarlastekoor Reede ja 7. 
klassi rahvatantsurühm

 ◦ Jätkame kooli väärikat esindamist 
erinevatel õpilasüritustel, olüm-
piaadidel ja võistlustel

 ◦ Eesti Kontserdi vahendusel said 
meie õpilased 5 korda kuulda ja 
näha suurnimesid Eesti muusika- 
areenidelt oma kodukoolis.

 ◦ Uueks traditsiooniks on Lääne- 
ranna koolide seas saamas Lihula 
Gümnaasiumist alguse saanud sta-
arijäljenduskonkurss Playback, 
mis sel aastal toimus 2. korda meie 
koolis.

 ◦ Meie kooli õpilasesinduse korralda-
tud üritus “Heategevuslik viimase 
koolikella ball” võitis haridusprog- 
rammi “Ettevõtlik kool” raames 
edulugude konkursi maakondlikus 
voorus tiitli “Pärnumaa parim edu-
lugu 2019”. Vabariiklikul tasemel 
pälvis sama ball kategoorias “Parim 
koostöö partneriga” I koha. Saadud 
auhinnarahade eest ostsime kooli 
fuajeesse infoekraani.

 ◦ Täiesti uues koosseisus alustas 
aktiivset tööd kooli hoolekogu.

 ◦ Maikuus tähistasime kooli 233. sün-
nipäeva ühise tordisöömisega koo-
limaja ees.

Lihula Lasteaed
 ◦ Kokku on lasteaias 102 last, kellest 

39 tüdrukut ja 63 poissi

 ◦ Lasteaias on lapsed viies vanuse- 
rühmas

 ◦ Aastas on lasteaed avatud 253 
päeva

 ◦ Veebruarist maikuuni teeninda-
sime 15 õhtul valla organiseeritud 
lastevanemate koolitustsükli “Ime-
lised aastad” osalejaid

 ◦ Veebruaris tähistasime vabariigi 
101. sünnipäeva kontsert-aktusega

 ◦ Märtsis toimus järjekordne vahva 
merepääste õppepäev Pärnumaa 
merepäästjatega

 ◦ Aprillis madistasid 8. korda Kehtna, 

Maailmakoristuspäev Lihula Gümnaasiumis  
Foto: Siret Kesküla

Foto: Margit Ojaots

Kõmsi Lasteaed-Algkooli väljasõit.  
Foto: Annika Kukk
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Rapla ja Lihula lasteaialapsed 
ühisel maadluspäeval

 ◦ 1. mail osales mitukümmend peret 
koos LC Lihulaga metsaistutustal-
gul Kunila metsas, teenitud tulu 
aitas kaasa ühise heategevuspro-
jekti “Lapsed turnima” teostamisele.

 ◦ Mai lõpus korraldasime Lääne- 
ranna valla 26 sügisel kooli mine- 
vale lapsele toreda laagripäeva Pi- 
varootsis. Päeva aitasid põne-
vamaks muuta taas Pärnumaa 
merepäästjad koos päästekoerte 
Eike ja Arabellaga

 ◦ Osalesime 15 lapsega Pärnumaa 
koolieelikute mängupeol “Mängin 
merel, metsas, maal” Audrus

 ◦ Kõigi laste tööd olid väljas mai-
kuus Lihula Kultuurikeskuses üles 
seatud iga-aastasel laste tööde näi-
tusel

 ◦ Juunis käisime umbes 90 mudila- 
sega Ridasel Lääneranna valla 
mudilaste laulumängude päeval 
tantsimas, mängimas

 ◦ 6. juunil, just Lihula lasteaia 47. sün-
nipäeval, osales sadakond lasteaed-
nikku Lihula lasteaia korraldatud 
Pärnumaa alushariduse aineühen-
duse loomepäeval. 5 töötoas oli 
kõigil külalistel võimalus tutvuda 
meie piirkonna tööde-tegemiste- 
võimalustega.

 ◦ Septembris läks lasteaiast kooli 16 
last ning lasteaia perre lisandus 20 
uut mudilast

 ◦ Oktoobris olid ühisele vanavane-
mate päeva kontserdile palutud 
kõikide laste vanavanemad

 ◦ Novembris toimus meie majas 
Lääneranna valla lasteaednike 
teine ühine koolituspäev

 ◦ Novembris osales 60 peret üritu-
sel “Turvaliselt koos isaga”, kus sai 
meisterdada, sportida, mängida 
lauamänge, liigelda ja kokata

 ◦ Toimus heategevuslik kadrilaat, 
mille tulu läks rühmadesse arenda-
vate mängude ostmiseks

 ◦ Saabusid kauaoodatud väli-
trenažöörid, mille paigaldamine 
jääb küll kevadesse

 ◦ Igal kuul tulevad Lääneranna valla 
6 lasteaia (Kõmsi, Virtsu, Koonga, 
Lõpe, Varbla, Lihula) lapsed kokku 
ühisele teatripäevale Lihula laste-
aeda, et nautida üht õpetlikku teat-
rietendust

 ◦ Aasta jooksul on lapsed osalenud 
KIK-i rahastusel 4 keskkonnatead-
likkuse õppeprogrammis

 ◦ Koostöös Keskkonnaametiga on toi-
munud 9 õppeprogrammi lastele

 ◦ Lasteaia laululapsed käivad regu-
laarselt esinemas nii hooldekodus 
kui ka kultuurimajas valla üritustel

 ◦ Jälgisime loodust projekti “Tere, 
kevad!” eestvedamisel, kasvata-
sime palju pisikesi tomateid Räpina 
Aianduskooli tarkuste abil

Lihula Muusika- ja Kunstikool
 ◦ 82 õpilast, kellest 57 õpib muusika- 

ja 25 kunstiosakonnas, neile lisan-
duvad maaliringis osalejad ja mudi-
lased

 ◦ muusikaõpetajaid 8

 ◦ kunstiõpetajaid 3

 ◦ Lisaks õppetööle ja regulaarsetele 
kontsertidele-näitustele esine-
sid sümfooniaorkester, puhkpil-
liorkester ja rahvapilliansambel 
laulupeol. Löökpillimängijad olid 
nii puhkpilli- kui ka sümfoo-
niaorkestri liigis koguni profilaval

 ◦ Puhkpilliorkester osales erinevates 
koosseisudes vabariiklikel kontser-
tidel ja õppelaagrites

 ◦ Samuel, Laura, Tõnis, Silver osalesid 
vabariiklikel konkurssidel: Samuel 
III preemia vabariigist, Tõnis 
III preemia regioonist, Laura III 
preemia regioonist ja diplom vaba-
riigist

 ◦ Marian, Helena C. ja Kai olid edukad 
kunstikonkurssidel

 ◦ Lisaks toimusid meie majas Märja-
maa ja Haapsalu muusikakoolide 
kontserdid, muusikapäeval esines 
meile Johan-Erik Kõlar

 ◦ Tegime kunstitunde Lihula hoolde-
kodus ja korraldasime kunstiretke 
Naissaarele ja suvise maalilaagri 
Kihnus

 ◦ Korraldasime kontserte valla laste-
aedades ja üldhariduskoolides

 ◦ Osalesime Lihula Muusikapäevade 
korraldamises

 ◦ Viisime läbi kunsti töötoa “Imelised 
sead” Matsalu Filmifestivali ajal 
üldhariduskoolide õpilastele

 ◦ Saalis toimusid filmiseansid erine-
vatele vanustele projektiga “Kino 
maale”

 ◦ Klaveri huviala õpilased läbisid 
lühikursuse orelile Karuse kirikus

 ◦ Koolis toimus ukulele kursus

 ◦ Korraldasime keraamikatunni 
Haeskas

 ◦ Osaleme rahvusvahelises Erasmus+ 
projektis

Lõpe Kool
 ◦ Lõpe Koolis õpib 41 õpilast: 19 

tüdrukut ja 22 poissi

 ◦ Lasteaiarühma nimekirjas on 19 
last: 9 tüdrukut ja 10 poissi

 ◦ Aktiivselt tegutseb noorteorgani-
satsioon Eesti 4H, kuhu kuulub 22 
õpilast

 ◦ Oleme ettevõtlik kool ja tervist 
edendav kool

 ◦ Osalesime projektides “Suhkur – 
sõber või vaenlane”, “Aitan lapsi” 
ning KIKi projektis “Sügis linnurii-
gis”

 ◦ Õpilased esindasid kooli 20 võistlu-
sel, viktoriinil, olümpiaadil

 ◦ Maakondlik bioloogia olümpiaad – 
II koht, matemaatika olümpiaad – II 
ja III koht, eesti keele olümpiaad IV 
koht, informaatika olümpiaad IV ja 
V  koht, võistlus “Ole osav ja kiire” 
II koht, Sten Roosi muinasjutu-
võistlusel eripreemia, VARIA 5.–9.
kl – V koht, geograafiaolümpiaad 
– V koht, vene keele luulepäev – III 
koht, ühiskonnaõpetuse viktoriin 
IV koht

 ◦ Mitmeid auhinnalisi kohti on 
saavutatud malevõistlustel

 ◦ Lasteaed võttis osa üritusest “Teat-
ripisik”, Lääneranna mudilaste 
laulumängude päevast Ridasel, 
kooliminejate laagrist Pivarootsis, 
teatrietendustest Lihula lasteaias, 
Pärnumaa võimlemispeost

 ◦ Võimalus on osaleda 12 huviringis

 ◦ 6 tüdrukut osales 4H lastekoori 
koosseisus Tallinnas laulupeol 
“Minu arm”

 ◦ Algklasside õpilased esinesid Pär-
numaa võimlemispeol Pärnu val-
likäärus

 ◦ Osalesime noortekonverentsil 
“Lahe koolipäev”, Lääneranna 
noortepäeval “Rutiinist välja”

 ◦ Algklasside robootikaringiga käi-
sime Robotexil Saku Suurhallis

 ◦ Lapsevanemad on kaasa löönud 17 
üritusel

 ◦ 2018/19. õppeaasta lõpetas heade ja 
väga heade tulemustega 19 õpilast

 ◦ 9. klassi lõpetas 5 õpilast, sealhulgas 
üks kiitusega

 ◦ Uuendati koolimaja põrandad, 
lasteaia valgustid, köögi sisustus

Õpetajatepäeva tähistamine Lõpe koolis Moskva tsirkusega  
Foto: Kertu Kangur

Turvaliselt isaga. Foto: Anne Ööpik

Helena Caroly Kukispuu savitöid tegemas 
Foto: Kea Pelapson
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 ◦ Tänavavalgustuse ehituse käigus 
sai koolimaja territoorium uue val-
gustuse

 ◦ Toetusena sai kool uut mööblit

 ◦ Toimus kooli kokkutulek, põhikoo-
lil täitus 25 tegevusaastat

 ◦ Meie kooli õpilane valiti Lääne- 
ranna noorte volikogu esimeheks

 ◦ Ühe perekonnanimega õpetajaid, 
õpilasi on koolis ja lasteaias kokku 
17

Metsküla Algkool 
(4. detsembri seisuga)

 ◦ 18 õpilast ja 6 õpetajat;

 ◦ 16 lapsel on kaks või rohkem õde-
venda, kõikidel lastel on kas õde või 
vend;

 ◦ 13 õpilase ema/isa või tädi/onu või 
õde/vend on kooli vilistlane;

 ◦ 7 lapse koolitee on 10 km või pikem, 
11 lapsele on Metsküla lähim kool

 ◦ Olümpiaadid: matemaatika I ja II–
IV koht, bioloogia II, vabariigis II 
järk, eesti keel IV–V ja VI, inglise 
keel II ja V–IX koht.

 ◦ Kirjandusmängul meeskondlik II 
koht

 ◦ Nutispordis (matemaatika) regiooni 
I, II ja IV koht 

 ◦ Üleriigilisel astronoomiaviktorii- 
nil Pulsar I koht; üle riigi kõige 
aktiivsem kool

 ◦ Hullu Teadlase teaduskonkursi 
eripreemia

 ◦ Algas kaks aastat kestev Erasmus+ 
projekt “Let’s Magic!”, milles katse-
tame õppetöös liit- ja virtuaalreaal-
sust

 ◦ Osalesime mitmes üleriigilises 
projektis: Balsnacki linnusõprade 
konkurss, Räpina aianduskooli 
“Tomatisõbrad”, “Tere, kevad!”, 
aga ka Lääneranna valla koolide 
ettevõtlusprojektis

 ◦ Lääneranna valla Playbacki I koht

 ◦ Kolmandik lastest õpib pillimängu 
kas muusikakoolis või muusikatoas 
(klaver, kitarr, karmoška, viiul), 
koolis õpivad kõik lapsed väikekan-
nelt ning plokkflööti; 3 last käib 
kunstikoolis, 6 jalgpallitrennis ning 
4 ratsutamas

 ◦ 9 poissi kuulub noorkotkaste 
ridadesse ning 5 tütarlast 
kodutütarde sekka

 ◦ Rahvatantsuga tegelevad kõik õpi-
lased

 ◦ 100% peredest osales lastevane-
mate koosolekul

 ◦ Jõuludeks ilmuv Metsküla Kooli 
Leht on järjekorras juba 91

Varbla Kool
 ◦ 45 õpilast õpib koolis 

 ◦ 20 last käib lasteaias

 ◦ Lasteaiarühm valis endale nime 

Värvupesa, mis loodetavasti saab 
sisse õnnistatud 2020. aastal 

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

 ◦ Juunis lõpetas kooli väga heade 
tulemustega 3 õpilast

 ◦ Jaanuaris alustasime mälumängu-
dega ja tegime esimest korda 7 km 
matkapäeva koos mõistatuste ja 
teejoomisega läbi Varbla metsa.

 ◦ Küünlapäeval valmistasime 
vanadest küünaldest tassiküün-
laid ja meeliülendava lõhnaga 
muffineid. Võtsime osa ka noorte 
ettevõtluslaagrist Koongas. 
Sõbranädalal avasime sõbrapos- 
ti ja fotonurga südamlike fotode 
tegemiseks. Käisime Lõpel noor-
tetoa avamispeol, kinos vaatasime 
filmi “Tõde ja õigus”. 22. veebruaril 
toimus Varbla rahvamajas EV 101. 
aastapäevale pühendatud kont-
sert, kus lisaks Maret Palusalu ja 
tema bändile esines kooli näitering 
“Sõbrad” etendusega “Näidendi- 
proov”, kus esitati lõbusas vormis 
fakte Eesti kohta. 

 ◦ Naistepäeva puhul said kõik tütar-
lapsed ja naispersonal noormeeste 
käest koolis lilli. Õpetaja Maili 
Arusalu juhendas lapsi taas noorte 
ettevõtluslaagris, seekord Kõmsil. 
Tähistasime emakeelepäeva ning 
võtsime vastu Lihula Gümnaasiumi 
õpilasi, kes tutvustasid oma kooli ja 
sealseid õppimisvõimalusi. Märtsi 
lõpus külastas meid Peeter Vol-
konski, kes teavitas vahvast ERMi 
digitaalsest projektist “Sünnipaik” 
ja soovis meie kooli ette valmistada 
selles Eesti mälestuskivide jääd-
vustamise ettevõtmisest. Osalesid 
Kirke Kaasikoja, Johannes Eensalu 
ja Mareena Metsmaa

 ◦ Aprillis tähistasime naljategemise 
ja lastekirjanduse päeva, külas-
tasime Varbla raamatukogu, kus 
toimus äraarvamismäng. Tublimad 
olid 1. klassist Johannes Eensalu ja 
Liisbet Arusalu, 3. klassist Anett 
Oja. 17. aprillil paigaldati kooli 
õuele kohaliku omaalgatusprog- 
rammi (KOP) toel välitenniselaud

 ◦ Maikuus reisisid 6.–9. klassi õpi-
lased Naissaarele, avasime näi-
tuse koolis tehtud käsitööst. 15. 
mail toimus Pärnumaa kunsti- ja 
käsitöökonkursi pidulik lõpet-
amine, kus auhinnalisi kohti 
saavutasid ka meie kooli õpilased: 
1.–3. klasside arvestuses Elis Green-
feldt (juhendaja õp Urve Selberg) I 
koht, Oliver Reeder (juhendaja õp 
Marge Eensalu) II koht. 7.–9. klasside 
arvestuses sai Mary-Marleen Kais 
eripreemia (juhendaja õp Urve Sel-
berg). 1.–3. klasside kunstikonkur-
sil saavutas Oliver Reeder I koha, 
eripreemia sai Johannes Eensalu. 
Kerttu-Kätriin Kepp saavutas 
4.–6. klasside arvestuses III koha 
(juhendaja õp Marge Eensalu)

 ◦ Juuni algul toimus meie kooli 
noorte eestvedamisel suveseminar 
“Ohutu suvi”

 ◦ Septembris võitis Andre-Rene Pär-
numaa noorte meistrivõistlustel 
discgolfis kuni 18-aastaste vanuse-
grupis I koha

 ◦ Sügisel korraldasime nunnude näi-
tuse, külastasime terve kooliperega 
Hiiumaad, Palade loodusharidus- 
keskust.

 ◦ Õpetajate päeval saatsime pedagoo-
gid külastama Pärnu muuseumi. 
Üheksandikud külastasid Kihnu 
saart, samuti saime osa vahvast 
filmifestivalist  “Kino maale” 

 ◦ Tähistasime mardi- ja kadripäeva

 ◦ Mareena Metsmaa noppis maa- 
kondlikul tasandil tänukirju aktiiv-
suse eest.

 ◦ Detsembris valmistusime jõulu-
peoks ja aasta lõpuks

Virtsu Kool
 ◦ Virtsu Kooli õpilaste nimekirjas on 

50 õpilast, lisaks 10 last lasteaiarüh-
mas

 ◦ Sügisel liitus meie tööka kooli-
perega noor ja vägev muusika- 
õpetaja Filipp Varik, kes õpib Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemias 
klassikalist ooperilaulu

 ◦ Klassiõpetaja Heli Allvee tähistas 
septembris 40. aasta tööjuubelit 
Virtsu koolis, tema kolleegil Tiina 
Markusel täitus 30 aastat kooli- 
õpetaja rollis (lisaks veel eelnevalt 
10 lasteaias)

 ◦ Kaks meie kooli õpetajat tunnis- 
tati Pärnumaa parimate väärili- 
seks – klassiõpetaja kategoorias 
Tiina Markus ja põhikooli aine- 
õpetaja kategoorias matemaatika- 
ja keemiaõpetaja Siivi Jõgi

 ◦ Kevadel lõpetas põhikooli 6 õpilast

 ◦ Jätkuvalt on meie õpilased esin-
danud oma kooli väärikalt aine- 
olümpiaadidel ja -võistlustel nii 
Läänemaa kui ka Pärnumaa arves-
tuses

 ◦ Ka spordis on meie õpilaste jaoks 
lõppev aasta edukas olnud. Kevadel 
saavutas Eerik Pank Põhjamaade 
meistrivõistlustel maadluses II 
koha, sügisel (juba meie vilistlasena 
ja Lihula Gümnaasiumi gümna-
sistina) Euroopa U16 meistrivõist-
lustel sumos samuti II koha. Lisaks 
sellele on Eerik olnud edukas ral-
lisõitja – sel aastal sai ta EAL rah-
varalli karikavõistlustel III kohta. 
Trinity Õismets, Joonas Vestli, 
Heleliis Loops ja Helen Puuri on 
aga säranud ja medaleid noppinud 
lauatennisevõistlustel – näiteks 
Joonas Vestli on saanud kooli- 
spordis kuldmedali ja Heleliis Loops 
hõbemedali oma vanuseklassis

 ◦ Traditsiooniks on saanud 8. klassi 
ettevõtlusõppe raames Hooandja 
abiga raha kogumine kooli arendus-
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Kontsert Virtsu koolimajas. Foto: Stanislav Nemeržitski

projektideks – sel aastal juba kol-
mandat korda ning sel korral saime 
osta uusi masinaid ja tööriistu töö- 
õpetuse- ja tehnoloogiaklassi  

 ◦ Edukalt on lõppenud projekt 
“Ettevõtlusõppelaagrite korral-
damine Lääneranna vallas”, mida 
on toetanud Euroopa Sotsiaalfond, 
Eesti riik ja Lääneranna vald ning 
mille eesmärk oli noorte ettevõt-
likkuse arendamine ja oma kogu-
konna paremaks muutmine. Sel- 
lest projektist kasvas nii mõndagi 
head ja uuenduslikku meie valla 
jaoks, nt Kõmsi sai noortetoa. 
Meie kooli õppekavas aga muutus 
ettevõtlusõpe Garage48 põhimõt-
tel 3-päevaseks intensiivkursuseks, 
millest eeldatavasti võtavad osa ka 
teiste koolide õpilased

 ◦ Korraldasime mitmeid projek-
tõppepäevi, mille eesmärk oli lõi- 
mida erinevaid aineid, valdkondi, 
õpetajaid ja õpilasi meilt ja mujalt, 
kaasata kooliväliseid lektoreid 
õppetöösse

 ◦ Traditsiooniliselt on Virtsu Kool 
korraldanud mitmeid üritusi nagu 
spordipäevad, jõululaat, stiilinäda-
lad; kutsunud külla erinevaid esine-
jaid nagu Tauri Tallermaa, Mati 
Mandel ja meie enda vilistlased 
Madis Lehtmets ja Karin Madisson; 
osalenud nutispordi ja Robomate-
maatika projektides

 ◦ Selle aasta sügisel viisime esimest 
korda läbi “Filmitegemise ABC” 
pilootprojekti käsitöö ja tehnoloo-
giaõppe raames. Eesmärk oli tut-
vustada noortele, filmi- ja video- 
tootmist, võtteid ja põhimõtteid, 
valmistades neid mitmekülgselt 
ette tulevikuks. Läbiviijaks profes-
sionaalne filmimees ja meie kooli 
vilistlane Romet Põhako

 ◦ Õpilaste loovtööna said valmis ühe 
trepikoja seinamaalid ja käsipuud

 ◦ Esimest korda kooli ajaloos osaleb 
Virtsu Kool Euroopa Liidu hari-
duse, koolituse, noorte ja spordi 
toetusprogrammis Erasmus+, mida 
rahastab SA Archimedes. Sellel 

õppeaastal on meie kooli õpilased ja 
õpetajad külastanud Portugali, järg-
neva pooleteise aasta jooksul on 
õppereiside sihtideks Poola, Küpros, 
Kreeka ja Rumeenia

 ◦ Koolis tegutseb 6 huviringi (osale-
jate arvuga): robootika (4), muusika 
(6), programmeerimine (4), klaveri- 
ring (11), kunst (6), lauatennis (8)

 ◦ Virtsu Kool on jätkuvalt tervist 
edendav kool ja tervist edendav 
lasteaed

 ◦ Kooli ametlikul Facebooki-lehel on 
nüüdseks üle 800 jälgija

KULTUURIASUTUSED
Andmed on esitatud 1. detsembri sei-

suga, kui pole märgitud teisiti.

Kõmsi Rahvamaja
 ◦ Kõmsi Rahvamajas tegutseb 2019. 

aastal ringide ja huvitegevuse vald-
konnas 8 kollektiivi, klubi, rühma 
(liikmete arv): rahvatantsurühm 
Haniale (15), KÕT! Teater (8), laste 
ja täiskasvanute loomering (20–
25), laste ja perede vabaajaring (25 
eelkooliealised ja  noorem kooli-
aste, 25 vanem kooliaste ja noored), 
joogakursus (15–20 osalejat), Karuse 
Mälumänguklubi (45–60 osalejat, 
11–12 võistkonnana), meeste korv- 
pallitrenn (10–15), zumba trenn 
naistele, neidudele (10–16 osalejat).

 ◦ Lisaks tegutseb majas MTÜ Hanila 
Laulu- ja Mängu Selts, kus liikmeid 
üle 30.

 ◦ Sel aastal täitus neil koosolemise 15. 
aastapäev

 ◦ Kõmsi Rahvamajas on toimunud 3 
traditsioonilist laata: emadepäeval, 
mihklipäeval ja  jõululaat detsemb- 
ris

 ◦ Traditsioonilisi spordisündmusi 
laste ja peredega toimub aastas 2: 
vastlapäeva tähistamine ja jüripäe-
vajooks

 ◦ 2019. aasta tuntumad esinejad/
artistid olid: Indrek Taalmaa eten-
dusega “Onu Heinari lood”, vana- 
vanemate kontsert Marko Mat-
verelt ja Peep Raunalt

 ◦ Novembris ansambel Shanon Live 
kontsert, kus publiku arv ligi 350

 ◦ Pille Lille Muusikute Fondiga 
(PLMF) koostöös toimus 17. augustil 

2019 Annetekoja eelvoor, mis oli 
esimene üle-eestiline sündmus. 
Kõmsi eelvoorust valitud 2 esine-
jat pääsesid ka edasi Tallinna lõpp- 
vooru

 ◦ Lisaks eelpool nimetatud sünd-
mustele toimusid rahvamajas veel 
lastepeod, pensionäride peod, Eesti 
Vabariigi aastapäeva kontsert, 
jaanipäev Ridase vabaõhuplat-
sil, peoõhtud – naistepäev, hooaja 
avapidu, aastalõpupidu, Tornimäe 
Näiteseltsi 2 etendust

 ◦ Korraldatud on 5 koolitust, õpituba

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

 ◦ Kõmsi Rahvamaja suurimaks 
rekonstrueerimistööks oli 2019. 
aastal rahvamaja välisfassaadi 
ehitus ja korrastamine. Investee-
ringu suurus 7428 €

 ◦ Kõmsi Rahvamaja ruumides asub 
alates 2019. aasta märtsist Kõmsi 
Külaselts. Koostöös külaseltsiga on 
soetatud keraamikaahi.

 ◦ Kõmsi rahvamajas tegutseb alates 
2019. aasta sügisest Lääneranna 
Noortemaja Kõmsi noortetoa filiaal

 ◦ Kõmsi Rahvamaja Facebooki-lehel 
on 597 jälgijat

Lihula Kultuurimaja
 ◦ 18 etteastet tegid muusikud. Esine-

jate seas olid tuntud Eesti artistid: 
Birgit Sarrap & Mihkel Mattiisen, 
Kalle Sepp & Mikk Tammepõld, 
Jarek Kasar, Lauri Liiv, Nele-Liis 
Vaiksoo, Märt Avandi, Johan 
Randvere, Marek Sadam & Tõnu 
Laikre, Meie Mees ja Sleepwalkers. 

Samuti esinesid erinevad puhkpil-
liorkestrid ja neile lisaks Lääne- 
ranna valla taidlejad ja laululapsed 
koolist ja lasteaiast

 ◦ 7 teatrietendust, mida käis kokku 
vaatamas 745 inimest

 ◦ 63 kinolinastust, mida vaatas 3201 
inimest

 ◦ Populaarseim film “Tõde ja Õigus”, 
456 inimest

 ◦ Populaarseim koguperefilm “Eia 
jõulud Tondikakul”, 468  inimest

 ◦ XVII rahvusvahelisel Matsalu 
Loodusfilmide Festivalil (MAFF) 
käis kõikidel päevadel kokku filme  
vaatamas u 2000 inimest

 ◦ 193 huviringi-trenni toimus aasta 
jooksul kultuurimajas, kus osales 
kokku 3300 lauljat-tantsijat-võim-
lejat

 ◦ Lisaks kontsertidele, kino- ja teat-
ritele toimus Lihula Kultuurimajas 
88 suuremat või väiksemat sünd-
must, mida külastas u 8600 inimest

 ◦ 22 kollektiivi astusid üles II oma 
peol

 ◦ Doonoripäeva külastusi oli kokku 
114 ja doonorite tervislik seisund 
lubas koguda 106 doosi ehk 47 liitrit 
verd. Lihulas on terved, sõbralikud 
ja lojaalsed doonorid. Kõigile suur 
aitäh ja pikk pai! L
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 ◦ Kultuuri- ja spordipäevade avami-
sel söödi ära 20 kg torti

 ◦ 18 632 klikki tehti kultuur.laaner-
anna.ee lehel

 ◦ Facebooki-lehel on 859 jälgijat

Lõpe Klubi
 ◦ 659 jälgijat on Lõpe klubi Face-

booki-lehel

 ◦ 15. veebruaril avasime suurejoone- 
liselt 120 noorega Lõpe noortetoa

 ◦ 1961 korda on noored külastanud 
Lõpe noortetuba või klubi

 ◦ Korraldasime 8 noortele suunatud 
meistrite õpituba

 ◦ Tegutseb 4 huviringi: 3 noortele,  
1 täiskasvanutele

 ◦ 1650 eurot taotlesid 8 noort projek-
tikonkursilt Ideeviit jõusaali taas- 
avamiseks

 ◦ 415 on vanuste summa kokku juubi-
laridel, kes Lõpe klubis juubelit 
tähistasid

 ◦ Toimus 5 pidu, millest 2 tantsuõh-
tut, 1 noorte disko ja 2 Lõpe kooli 
perepidu

 ◦ 3 nädalat oli Lõpe klubi suvel 
koduks 30 malevlasele ja 4 koman-
dörile, kes töötasid  2340 töötundi

 ◦ 33 Oskarshamni Gümnaasiumi 
noorele koos juhendajatega oli Lõpe 
klubi koduks 6 päeva

 ◦ 2000 kg betooni saime tänu Lääne- 
ranna Vallavalitsusele tulevase 
jõusaali põranda tarvis, mis läks 
maksma 4850 €

 ◦ 5604 € maksid võrratult kauni 
fuajee põrandad

 ◦ 984 € investeerisime fuajee laeval-
gustitesse

 ◦ Seitsmekesi paigaldati uus piljar-
dilaud klubi fuajeesse ja 47 uut 
lauamängu soetati ANK2019 pro-

jektikonkursi 3000-eurose toetuse 
eest

 ◦ Kõige populaarsem postitus jõudis 
Facebookis 4514 inimeseni, milleks 
oli noortepeo “Taasiseseisvunud 
Eesti” plakat, mille jagamisel loo-
sisime välja 8x5 pääset Delfi ral-
lipäevale Ott Tänakuga. Noortepeol 
osales 117 noort.

 ◦ Lõpe klubi sai 50-aastaseks, juubeli-
peol osales ligi 240 inimest

 ◦ MTÜ Lõpe Noored tähistas 15. tege-
vusaastat

 ◦ Lõpe noorteka trepikotta maaliti 
4,5 meetri kõrgune puu

 ◦ 96 tundi LAN-i ehk arvutipidu on 4 
Lõpe noorteka noort pidanud klubis

 ◦ 17. Koonga piirkonna suurte perede 
perepäev, 75 osalejaga toimus keva- 
del

 ◦ Lõpe Lustilised ja Koonga Kabujala- 
kesed koos juhendaja Elma Kil- 
lingiga tähistasid 20 tegutsemisaas-
tat

Varbla Rahvamaja
 ◦ 2019 maikuus tähistas Varbla Rah-

vamaja 40. aastapäeva

 ◦ Varbla Rahvamajas tegutseb 2019. 
aastal 4 kollektiivi/rühma: segaan- 
sambel Randlane, naisansambel 
Midrilind, tantsurühm Härmalõng, 
naisansambel Härmalõng. Koos 
käib mälumänguklubi ja eakate 
klubi Randlane

 ◦ Osaleda saab 10 huviringis: 9 
täiskasvanutele, 1 noortele

 ◦ Korraldasime 11 õpituba, osales 161 
inimest, sh noori 149

 ◦ Toimus 17 kultuurisündmust

 ◦ 10+1 kodukohvikut oli avatud üri-
tusel “Nädalalõpp Varblas”, mida 
hinnanguliselt külastas kuni 1300 
inimest

 ◦ Traditsioonilistest sündmustest toi-
musid järgmised: EV kontsertaktus, 
vastlapäeva tähistamine, eakate 
kevadpidu, suvepidu, jaanipäev, 
“Nädalalõpp Varblas” koos kodu-
kohvikutega, 1. advendi küünla 
süütamine-kontsert, eakate jõulu-
pidu, jõululaat, aastalõpupidu

 ◦ On toimunud kaks laata: kevadlaat/
kirbuturg, jõululaat

 ◦ Rahvamajas oli üleval kolm näitust: 
seenenäitus, nukunäitus Nele Kop-

peli erakogust, käsitöö- ja keraami-
kanäitus

 ◦ Varbla Rahvamajas toimus 3 teatri-
etendust

 ◦ Renoveeriti rahvamaja suure saali 
põrand ja uue värvi said koridorid. 
Investeeringu suurus 18 252,60 €

 ◦ Noortetuba külastati 210 korral 

 ◦ Rahvamaja Facebooki-lehel on 285 
jälgijat

Vatla Rahvamaja 
(3 detsembri seisuga)

 ◦ Vatla rahvamajas tegutses 2019. 
aastal 3 huviringi: naisansambel, 
õmblusring, eakate võimlemine

 ◦ Toimunud sündmused: kevadkont-
sert, koostöös külaseltsiga nõidade 
pralle, jaanipidu, Lihula Lillkirja 
Seltsi näitus, jõulukontsert, aas-
talõpupidu

Vatla Spordihoone 
(3. detsembri seisuga)

 ◦ Vatla spordihoone on avatud kõi- 
gile huvilistele esmaspäeval, kol-
mapäeval ja reedel

 ◦ Teisipäeval, neljapäeval toimuvad 
lauatennisetrennid

 ◦ Laupäeviti käivad mängimas võrk-
pallihuvilised

Jõulutuledes Lõpe klubi. Foto: Kristel Rohumägi

Omatoodangulaat. Foto: Anneli Lobjakas

Jõulukontsert. Foto: Erika Tee

Lihula noortemaja 
(1. detsembri seisuga)

 ◦ Allasutus Lääneranna Noortekes- 
kus loodi 01.01.2019

 ◦ 15. veebruaril avati Lõpe klubis 
Lõpe noorte vabaajaruumid, mis 
valmisid koostöös MTÜ Lõpe noor-
tega. Avamisel osales ligikaudu 120 
noort

 ◦ Pakkusime tööd 50 noorele Lääne-
ranna noortemalevas, mille korral- 
 

damiseks saime toetust 4480 eurot 
“Malevasuvi 2019” projektifondist

 ◦ Saime Erasmus+ noortevahetuse 
“Tänapäeva noored” korraldamiseks 
toetust SA Archimedes noorteagen-
tuurilt 25 516 eurot, osalejad olid 
nii Portugalist, Šotimaalt, Soomest 
kui ka Eestist. Projekt sai tunnus-
tuse Archimese noorteagentuurilt 
kui armsaim projekt. Projekt, mille 
igast tegevusest peegelduvad eriti 
hästi väärtused, mida soovitakse 
edasi anda

 ◦ Mai lõpus korraldasid Lääneranna 
noored 90ndate stiilipeo “Taasise- 
seisvunud Eesti”, mille korral-
damiseks saadi 1000 eurot toetust 
Eesti avatud noortekeskuse ühen-
duselt, rahastajaks British Council

 ◦ Noortejooga vahendite ja juhendaja 
tarbeks saadi toetust 1610 eurot 
Nopi Üles projektifondist

 ◦ Noorte Kangoo Jumps saabaste 
soetamiseks ja treeningutega 
alustamiseks saadi toetust 1800 
eurot Nopi Üles projektifondist
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 ◦ Noorteprojekt “Meie liigume edasi” 
sai toetust Euroopa solidaarsuskor-
puse projektifondist 6888 eurot 
propageerimaks tervislikke eluvii- 
se ja toitumist. Selle raames aren-
dame edasi noorte Kangoo Jumps 
treeninguid, loome noortele kogu-
konnaköögi, kus toimuvad tervis-
like toitude õpitoad

 ◦ Lääneranna noorte loodusfilmi 
projekt sai toetust 6550 eurot. 
Filmi valmimist toetavad Eesti 
Noorsootöö Keskus ning Haridus- 
ja Teadusministeerium, Varaait 
Vol 15 projektikonkursi raames. 

Meie koostööpartnerid on MTÜ 
Lõpe Noored, Lihula Gümnaasium, 
Lihula Muusika- ja Kunstikool, 
Wildkino OÜ

 ◦ Ideeviida projektikonkursilt saadi 
toetust 1600 eurot, et viia ellu 
noorte omaalgatusprojekti “Koos 
Targaks”

 ◦ Varbla noored korraldasid noorte 
suvepäevad “Ohutu suvi”, mille 
elluviimiseks saadi toetust 1310 
eurot Ideeviit projektifondist

 ◦ MTÜ Koonga kogukond koostöös 
Koonga noortega korraldasid pro-

jekti “Tervislikum MINA”, mille 
elluviimiseks saadi toetust 1800 
eurot Ideeviit projektikonkursilt

 ◦ 2524 korda külastati tänavu Lihula 
noortemaja

 ◦ Tänavu riputasime ligikaudu 100 
helkurit helkuripuule, millelt iga 
mööduja saab vajadusel omale 
helkuri võtta

 ◦ Augustis osales Lääneranna 
noortepäeval ligi 300 inimest

 ◦ Avati neljas noortetuba Lääne- 
ranna vallas – Kõmsi noortetuba

MUUSEUMID
Andmed on esitatud 1. detsembri sei-
suga, kui pole märgitud teisiti.

August Tampärgi nimeline 
Hanila Muuseum
 ◦ Septembris tähistati Hanila Muu-

seumi Seltsi 25. aastapäeva kont-
sertaktusega. Peeti kõnesid, 
seltsimajas töötas kohvik ja raama-
tulaenutus. Esinesid Hanila Laulu- 
ja Mänguselts, Metsküla ja Kõmsi 
kooli lapsed, Vatla naisansambel ja 
tantsurühm Kirivöö

 ◦ Augustis lindistati Hanila Muuseu- 
mis laste ööülikooli raadiosaadet, 
kus bioloog Kaja Lotman rääkis 
nahkhiirtest

 ◦ Suve jooksul toimusid muuseumis 
iganädalased filmiõhtud, kus näi-

dati Endel Männilaane poolt 8 mm 
filmilindile jäädvustatud kaadreid 
kohalikust elu-olust

 ◦ Muuseumi juurde kuuluvat 
puisniitu aitasid ka sel aastal kor-
rastada tublid õpilasmalevlased  

 ◦ Muuseumi külastas 420 ini- 
mest nii Eestist kui ka välismaalt. 
Väliskülalisi saabus 12 riigist

 ◦ Hanila muuseumi kogudes on üle 
6200 museaali

Lihula Muuseum
 ◦ Lihula mõisa teisel korrusel avati 

muuseumi uus ekspositsioon 
kolmes värskelt remonditud ruumis 
Läänemaa vaipadest ja Lihula lillti-
kandist

 ◦ Aasta jooksul toimunud ühekord-
sed sündmused: arheoloogiakonve- 
rents, Kaitseliidu aastapäeva pidu, 
Lihula kohvikutepäeva raames 
olid avatud erinevate jõustruktuu- 
ride ühine tegeluskohvik Valge 
Liilia, muuseumi uue ekspositsioo- 
ni avamine, perekond Järvi kont-
sert, Soome fotograafide seminar 
ja Matsalu loodusfilmide festivali 
fotopäev koos kohvikuga

 ◦ Koolitused: Keskkonnaameti orga- 
niseeritud vanade fotode säilita-
mise koolitus ja akende restauree- 
rimise koolitus “Vaata vana akent!” 

 ◦ Näitused: Lihula Lilltikandi Seltsi 
näitus Läänemaa vaipadest, Jaak 

Kikase fotonäitus “Kaptroptomaa-
nia”, Marje Loide “Putukad” ja 
“Jäälilled”, Haapsalu Fotoklubi 
loodusfotod ja Soome kunstnike 
ühisnäitus

 ◦ IX Lihula Lillkirja Festival augus-
tis: seminar ja töötoad, kokku 260 
osalejaga

 ◦ Ajalooklubi on koos käinud 8 
korral, kokku 310 osalejaga

 ◦ Sügisel toimusid MTÜ Keskaegne 
Lihula talgud, mille käigus kor-
rastati mõisa pööningut ja veeti 
minema hulganisti prahti

 ◦ Suveperioodil juunist septembrini 
oli mõisas avatud turismiinfopunkt

 ◦ Lihula Muuseumit ja mõisa külastas 
kokku üle 3500 inimese. Välisküla- 
lisi käis 23 riigist

 ◦ Ekskursioone juhendati 33 korral

 ◦ Lihula Muuseumi kogudes on üle 
4500 museaali

Hanila Muuseumi Seltsi 25. aastapäeva tähistamine.  
Foto: Mart Mõniste
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RAAMATUKOGUD
Andmed on esitatud 1. detsembri sei-
suga, kui pole märgitud teisiti.

Lihula keskraamatukogu
 ◦ Avatud kuuel päeval nädalas, 

esmaspäevast laupäevani

 ◦ 774 kasutajat, sh 184 last

 ◦ 12 110 külastust, neist 3558 lapsed

 ◦ 10 922 laenutust, neist 917 lastele

 ◦ 497 uut raamatut on arvele võetud

 ◦ 27 näitust/väljapanekut

 ◦ 637 üritustel osalejat, neist lapsi 
303

 ◦ Tähtsamad/suuremad üritused/näi-
tused: kohtumine Rein Veideman-
niga ja raamatu “Piimaring” esit-
lus, Made Balbati illustratsioonide 
näituse avamine, kohtumine Kaie 
Ilvesega, nukunäitus, kohtumine 
kirjanik Lutz Dettmaniga, näi-
tuse “Mäed ja inimesed” avamine 
ning kohtumine Jaan Künnapiga, 
Tiia Järvpõllu raamatuesitlus 
“Kohv jalaga, palun”, kirjaniketuur 
“Sõnaränd – Eesti kirjanikud Eesti 
raamatukogudes”.

Kirbla raamatukogu
 ◦ Kasutajaid 77, lugejaid 74, neist 

lapsi 8

 ◦ 793 külastust, neist 65 lapsed

 ◦ 1683 laenutust, neist 75 lastele

 ◦ Saadud 133 uut raamatut, neist 3 
annetused 

 ◦ “Küpsetamise ja lugemise päev” 
toimus koolivaheajal ning päeva 
teemaks oli karupoeg Puhhiga 
seonduv ja erinevad näitused aasta 
jooksul

 ◦ Osalesime ürituse “Koolivahe-
aeg Kirblas” korraldamisel. Pidev 
koostöö külaseltsi ja naisseltsiga, 
osalesime kohvikutepäeval

Koonga raamatukogu
 ◦ Koonga raamatukogu on avatud 

kolmel päeval nädalas
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 ◦ 142 kasutajat, neist 46 lapsed

 ◦ 1013 külastust, neist 240 lapsed

 ◦ 2225 laenutust, neist 400 lastele

 ◦ 215 uut raamatut on lisandunud 
raamatufondi

 ◦ 1 raamatuesitlus

 ◦ 1 fotonäitus

 ◦ Raamatuklubi üritused septembrist 
maini

Kõmsi raamatukogu 
(3. detsembri seisuga)

 ◦ 214 kasutajat, 189 laenutajat, kellest 
38 lapsed

 ◦ 163 jälgijat Facebookis

 ◦ 1998 külastust, neist 525 lapsed

 ◦ 3867 laenutust, neist 275 lastele 

 ◦ 268 uut raamatut on saadud

 ◦ Aasta jooksul oli väljas 12 näitust ja 
väljapanekut

 ◦ Jätkus koostöö Kõmsi kooli ja 
lasteaiaga, toimusid kirjandushom-
mikud ja ettelugemised

 ◦ Raamatukoguhoidja korral-
dada oli Pärnumaa maaraamatu- 
koguhoidjate kahepäevase laagri 
esimene päev, tutvuti endise Hanila 
valla ajaloo- ja kultuuriväärtus- 
tega, käidi matkal avastamas meie 
orhideesid Arno Peksari juhtimi-
sel. Jätkus koostöö Hanila Pau-
luse kogudusega, korraldati suve-
muusika kontsert Hanila kirikus. 
Tähistati raamatukogupäevi, raa-
matukoguhoidja osales Pärnumaa 
maaraamatukogude võistkonnas 
raamatukoguhoidjate mälumängus 
Kose raamatukogus

Lõpe raamatukogu
 ◦ Lõpe raamatukogu on avatud kahel 

päeval nädalas

 ◦ 106 kasutajat, neist 58 lapsed

 ◦ 1086 külastust, neist 418 lapsed

 ◦ 1750 laenutust, neist 523 lastele 

 ◦ 216 uut raamatut on lisandunud 
raamatufondi

 ◦ 101 jälgijat on Lõpe raamatukogu 
Facebooki-lehel

Metsküla raamatukogu
 ◦ Metsküla raamatukogu on avatud 

neljal päeval nädalas

 ◦ 195 kasutajat, neist 35 lapsed

 ◦ 1138 külastust, neist 247 lapsed

 ◦ 2546 laenutust, neist 336 lastele

 ◦ 153 uut raamatut, neist 25 
annetused

 ◦ Korra kuus saab kokku raamatu- 
klubi

Saulepi raamatukogu
 ◦ 116 lugejat, neist 46 lapsed

 ◦ 1682 külastust, neist 529 lapsed

 ◦ 2693 laenutust, neist 1045 lastele

 ◦ Lisaks 2370 laenutatud ajalehte/
ajakirja

 ◦ Soetatud 186 uut raamatut ning 18 
nimetust ajalehti/ajakirju

 ◦ Aasta jooksul toimunud mitmeid 
näitusi ja väljapanekuid

Tuudi raamatukogu
 ◦ 213 lugejat, sh 140 laenutajat, neist 

17 lapsed

 ◦ 1170 külastust, neist 140 lapsed

 ◦ 1890 laenutust, neist 80 lastele 

 ◦ Saadud 145 uut raamatut, neist 11 
annetusena 

 ◦ Inventuuri käigus maha kantud 
994 eksemplari

 ◦ Aasta jooksul toimunud 8 näitust ja 
väljapanekut

 ◦ Raamatukogu tegeleb teenindus-
piirkonna külade ajalooga. Ajaloo- 
liste kaustadega saab tutvuda ja 
neid täiendada raamatukogus

 ◦ Raamatukogu juures tegeleb kodu-
kandi klubi. Kokku on saadud 4 
korral

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

Varbla raamatukogu
 ◦ 226 kasutajat, neist 44 lapsed

 ◦ 3688 külastust, neist 489 lapsed

 ◦ 7886 laenutust, neist 413 lastele

 ◦ Saadud 183 uut raamatut

 ◦ 18 näitust ja väljapanekut

 ◦ Lugejatega kohtus kirjanik Kaie 
Ilves

 ◦ “Sõnaränd” – kirjanikud Jelena 
Skulskaja, Kaarel B Väljamäe ja 
Adam Cullen raamatukogus

 ◦ Rahvusvahelise lasteraamatupäeva 
tähistamine Varbla kooli õpilastega

 ◦ Ole IT-vaatlik infopäev

 ◦ 29 e-teenuste kasutamise indivi- 
duaalkoolitust

 ◦ “Kirjanduslik jututuba” käis koos 17 
korda

 ◦ Alates 2. oktoobrist osutatakse raa-
matukogus ka postiteenust

Vatla raamatukogu 
(3. detsembri seisuga)

 ◦ 219 kasutajat, sh 119 laenutajat, 188 
jälgijat Facebooki-lehel 

 ◦ 1560 külastust, neist 242 lapsed 

 ◦ 2849 laenutust, neist 203 lastele

 ◦ 391 teost laenati välja teistesse raa-
matukogudesse ning 7 teost laenati 
teistelt raamatukogudelt

 ◦ Saadi 220 uut raamatut ja 26 aja-
kirja/ajalehte

 ◦ Vatla raamatukogu pidas mais pidu- 
likult 100 aasta juubelit ja raamatu-
koguhoidjal täitus 10 aastat tööta-
mist raamatukogus

 ◦ 10 näitust ja väljapanekut

 ◦ Raamatukogu osaleb aktiivselt 
Vatla külaseltsi erinevatel üritustel

Virtsu raamatukogu 
(3. detsembri seisuga)

 ◦ 172 kasutajat, sealhulgas 150 laenu-
tajat, neist 54 lapsed

 ◦ 2081 külastust, neist 441 lapsed

 ◦ 4163 laenutust, neist 239 lastele

 ◦ 1541 perioodika laenutust

 ◦ Saadi juurde 249 uut raamatut ja 29 
aastakäiku perioodikat

 ◦ 9 näitust ja väljapanekut

 ◦ Enim laenutatud raamatud: 
B. Novak “Kadunud õde” ja A. 
Uustulnd “Avameri”. Autoritest 
loeti kõige rohkem H. Künnapase 
raamatuid 

 ◦ Virtsu kooli õpilaste ja lasteaia 
lastega viidi läbi lugemiskultuuri 
tunde ja ettelugemisi. Vastlapäeva 
orienteerumismängu üks kontroll-
punkt asus raamatukogus. Raa-
matukogupäevade raames toimus 
IV–V klassi lastele nuputamisvõist-
lus “Keelepusle”

 ◦ Tehti koostööd naiste käsitöörin-
giga. Osalesime Põhjala kirjandus-
nädalal

Noored lugejad on kohal. Foto: Helen Voogla

Varbla raamatukogu. Foto: Silvia Veeäär

Vaade Vatla raamatukogusse akna tagant. 
 Foto: Triin Vare
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R eedel, 15. novembril tähistati Pärnu keskraamatu- 
kogus MTÜ Tunne esimest tegevusaastat ning välja 

anti Noore Hakkaja stipendium ja kolm eriauhinda, milles 
ühe, loomingulisuse auhinna, pälvis Lihula Gümnaa- 
siumis kunstiõpetajana töötav Grete Murr, kes on ühtlasi 
ka Luum Loomeklubi MTÜ asutaja. 

“Meie oleme täna siin, et julgustada teid kõiki, noori ja noor-
temeelseid, unistama suurelt ning et panna teile südamele: 
ärge kaotage oma siirust ning sihti oma lugu kirjutades!” 
ütles õhtujuht Johann Saamann kaunid sõnad publikule.

Kui keskraamatukogu rippsaal oli täitunud hakkajate 
noorte ning nende toetajatega, alustas programmi aja-
teenija ja multitalent Harold Kiisler mõtlemapaneva lau-
luga ning esines kontsertaktuse jooksul veelgi. Vahva mee-
nutuse laulu- ja tantsupeost tõid Pärnu Ühisgümnaasiumi 

rahvatantsijad, kelle tantse nautides nii mõnegi silmist võis 
välja lugeda suvise tippsündmuse igatsust.

Õhtu staariks oli Noore Hakkaja stipendiumi ja kolme 
eripreemia üleandmine. Kokku esitati tunnustusele 26 kan-
didaati, kellest kuus on seotud Lääneranna vallaga: Maree- 
na Metsmaa, Grete Murr, Hanna Malk, Lii Urb, Eliise Lepp 
ja Karmen Pikkmets. Loomingulisuse eripreemia pälvis 
Lihula Gümnaasiumi õpetaja ning Luum Loomeklubi MTÜ 
asutaja Grete Murr. “See (tunnustus - toim) tuli mulle suure 
üllatusena. Esimesena siis, kui tänuõhtu kutse sain, ning 
veelgi suurem oli üllatus siis, kui eripreemia jagamisel minu 
nimi öeldi. Nii tore ja südantliigutav oli näha, et minu tege-
mised ka kaugemale paistavad ja minu jaoks täiesti võõrad 
inimesed neid tunnustavad ja veel nii ägeda eripreemiaga. 
See andis mulle justkui kinnitust, et ma olen õiges kohas, 
teen õiget asja õigel ajal ja õigete inimestega,” ütles Murr.

Grete Murr sai loomingulisuse eripreemia
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L aupäeval, 21. novembril toimus 16. korda noortekon-
verents “Lahe koolipäev”. See on õpilaste inspiratsioo- 

niüritus, kus ligi 1500 kooliõpilast üle Eesti kohtuvad 
põnevate esinejatega ja saavad arutleda ja kaasa mõelda 
ühiskonnas põletavatel teemad. Tänavuse konverentsi 
teema oli “Milline on jätkusuutlik maailm?”. Seekordsed 
esinejad olid Aleksei Turovskist Kelly Sildaruni, Stefanist 
Siim Koppelini.

2008. aastast valitakse üritusel ka hea eeskuju. Hea Eeskuju 
on konkurss, millega tunnustatakse neid koolinoori, kes 
on oma vabast tahtest viinud kodukandis ellu midagi sel-
list, mis väärib kogu Eesti tähelepanu. See on suurepärane 
võimalus tõsta esile neid, kelle tublid saavutused seni 
tähelepanuta on jäänud. Innustada neid, kel esimene samm 
enda tegude poole veel astumata. Tiitli saab õpilane, kes on 
oma saavutuste ja tegudega kaaslastele eeskujuks. Konkur-
sile esitatakse igal aastal mitukümmend kandidaati, kelle 

seast valitakse 15 finalisti ja nende hulgast 
omakorda võitja.

Hea Eeskuju konkursil on Lihula Güm-
naasiumi õpilased juba aastaid edukas 
olnud, tänavu jõudis viieteistkümne 
parema hulka 11. klassi õpilane Lii 
Urb. Tema tubliduse kohta oli taot-
luse saatnud lausa kolm inimest.

Väljavõte ühest taotlusest räägib Liist 
nii: “Lii panustab sellesse, et kõik asjad 

saaksid tehtud, ning algatab uusi põne-

vaid tegevusi, Lii on olnud klassivanem, õpilasesinduse 
liige ning nüüd ka Lääneranna Noortevolikogu liige. Kui 
on vaja midagi ära teha, on Lii alati abivalmilt kõigi jaoks 
olemas. Lii on osalenud erinevate ürituste korraldami-
sel – erinevad teemapäevad, projektid, osaluskohvikud. 
Omaalgatustest võiks mainida loovtööna helkurite val- 
mistamist, Nopi Üles projekti abil tantsuvõistluste korral-
damist, noortepäevade korraldamist. Lii on väga püüdlik 
ning eeskujulik õpilane, kes on juba algklassidest saadik 
osalenud erinevatel maakondlikel ning riiklikel olümpiaa-
didel ning saavutanud seal häid ja väga häid kohti. 2019. 
a kevadel toimunud kooli direktori vastuvõtul ütles õppe- 
alajuhataja, et ta pole pidanud enne ühe lapse kohta nii 
pikka nimekirja ette lugema – juba see näitab, kui tegusast 
neiust jutt käib. Ta on kaasa löönud Lihula Gümnaasiumi 
mälumängus, koolidevahelistel Varia viktoriinidel ning 
Maakilval. Ta ei jätta hätta oma sõpru ja klassikaaslasi ning 
abistab neid õppetöös. Kõige selle juures on ta pigem tagasi-
hoidlik ja ei oota oma panuse eest suurt tunnustust. Eesku-
juks teistele on ta oma käitumise ja tegudega. Kui paljud 
inimesed räägivad ja planeerivad, siis Lii on see, kes enda ja 
teiste plaanid teoks teeb. See just vääribki kiitust ning sel-
lega on ta ka teistele eeskujuks. Ta on püüdlik õpilane ning 
tubli kodanik.”

Liiga koos osalesid seekordsel Lahedal Koolipäeval Katrin 
Veek, Birgit Mikkus, Hanna Malk, Indrek Kivisalu ja Silver 
Nikkel. Hea Eeskuju konkursi projektijuht oli Lihula Güm-
naasiumi vilistlane Liisa Raavel.

Lii Urb jõudis noortekonkursi Hea Eeskuju finaali
Heli Raavel 
Lihula Gümnaasiumi õppealajuhataja
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T eisipäeval, 26. novembril toimus Lauluväljaku 
klaassaalis Vabadussõja alguse aastapäevale pühen-

datud aktus, kus kaitseminister Jüri Luik tänas silma- 
paistvaid riigikaitsesse panustajaid. Teiste seas pälvis 
tunnustuse Lihula üksikkompanii vabatahtlik tegevliige 
ning Metsküla Algkooli õpetaja Hellat Rumvolt.

Kaitseminister Luik märkis oma kõnes, et Eesti riigikaitse 
jaoks on käesolev aasta olnud väga töine ja ühtlaselt tõsi-
seid väljakutseid pakkuv. “Lubage mul teid kõiki siiralt 
tänada teie teenistuse ja teenete eest. Ma väga loodan, et 
see tänutunne ja kolleegide austus annab head hoogu, et 
riigikaitset tublisti edasi viia ja toetada,” ütles Luik.

70 tunnustatu seas oli mitmeid riigikaitseõpetuse eden-
damisse panustajaid, nii õppejõude kui ka riigikaitseõpeta-
jaid. Kaitseministeeriumi hõberinnamärgi pikaajalise ja 
pühendunud töö eest Kaitseliidu Noorte Kotkaste Lääne 
maleva tegevuse arendamisel sai Lääne maleva kaitseliit-
lane, Lihula üksikkompanii vabatahtlik tegevliige Hellat 
Rumvolt. Rumvolt on olnud Noorte Kotkaste organisatsioo- 
niga ametlikult seotud 16 aastat, kuid tegelikult kauemgi, 
juba Kaitseliidu taasloomise aegadest peale. Alguses käis ta 
laagrites abiliseks, peagi sai temast noorkotkaste rühma-
pealik, mõni aasta hiljem malevapealik. Kui kaitseliitlased 
korraldasid õppusi, võttis ta kohalikke koolipoisse õppus-
tele kaasa.

Küsimusele, kui ootamatu oli tunnustuse saamine 
tema jaoks, vastas Rumvolt nii: “Minu jaoks on see kui 
elutööpreemia. Olen tunnustuse üle tänulik ja uhke, kuigi 
enda arvates pole midagi erilist justkui teinud.” Rumvolti 
sõnul on tal hea meel, et ministeeriumis märgatakse ka 
vabatahtlike panust. “Noorkotkaste ja Kodutütarde orga- 
nisatsioonis valmistame noori ette, et neist saaksid koda- 

nikud, kellel ei ole probleemi saada hakkama kriisi- või 
hädaolukorras ning õpetada seejuures teisigi inimesi olu-
korraga toime tulema,” ütles Rumvolt. Küsimusele, kui- 
võrd populaarsed on noorte seas need kaks organisatsioo- 
ni, vastas värske hõberinnamärgi saanu: “Küsimus ei ole 
niivõrd noortes, sest nende huvi on alati stabiilselt kõrge. 
Pigem tunneme puudust vabatahtlikest noortejuhtidest, 
sest neid on tõesti vähe.” Miks see aga nii on? “Noortejuhil 
peab olema tugev missioonitunne, sest tegelikult on ta 
nagu õpetaja või noorsootöötaja. Ainuke vahe on selles, et 
vabatahtliku puhul ei saa ta rahalist tasu, kuid see-eest hul-
ganisti rõõmu sadade noorte silmapaarides,” ütles Rumvolt.

Tänu osaliseks said veel mitmed oma tegevusega silma- 
paistvad kaitseväelased, vabatahtlikud riigikaitsjad ning 
riigikaitselise taristu arendajad. 

Hellat Rumvolt sai Kaitseministeeriumi hõberinnamärgi
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P ärnumaa Arenduskeskus tunnustas 27. novembril 
Strand SPA & Konverentsikeskuses Pärnumaa tub-

limaid vabatahtlikke, tegusamaid MTÜ-sid, toetavamaid 
organisatsioone ning aasta teo tegijaid neljas kategoorias.

“Oluline on tuua välja ja tähelepanu pöörata kõikidele 
inimestele, ühendustele jt organisatsioonidele, kes vaba-
tahtlikult panustavad meie kodukoha arengusse, ning aval-
dada seeläbi austust nende tehtud tööle,” selgitab Pärnu-
maa Arenduskeskuse mittetulundusühenduste konsultant 
Daisi Sprenk. Tema sõnul on aastast aastasse eestvedajate 
juurdekasv napp ning erinevate vabaühenduste tegevust 
tuleks kõigil enam märgata.

Tänavusel Pärnumaa vabaühenduste inspiratsiooni- ja 
tänupäeval jagas Pärnumaa Arenduskeskus tunnustusi 
neljas kategoorias, kuhu esitati kokku 42 nominenti, neist 
8 Lääneranna vallast.

Kategoorias “Aasta vabatahtlik 2019” said tunnustuse 
Lääneranna valla spordi- ja noorsootöö spetsialist 
Annika Urbel ja Kõmsi Külaseltsi eestvedaja Lilia Urb.

Annika Urbel on aktiivne kahe lapse ema, kes alustas ühis-
konnaellu panustamist juba 13-aastaselt, kui astus noor-
teorganisatsiooni Eesti 4H liikmeks. Olles ise aktiivne, 
innustas ta ka teisi noori aktiivselt osalema noorteüritustel 
ning neid ise korraldama. Ülikooliõpingute ajal käis ta igal 
võimalikul hetkel oma kodukohas Koonga vallas. Seal osales 
ta MTÜ Lõpe Noored tegemistes ning panustas kohaliku 
elu edendamisse Koonga valla spordi- ja noorsookomisjoni 
töös. Ta on öelnud, et ei suuda enam olla nii, et ühiskond-

likul tasandil vabatahtlikult ei panustaks. Annika, hakka-
mist täis ja väärtustades vabatahtlike rolli ühiskonnas, on 
eeskujuks noortele aktiivseks kodanikuks kasvamisel.

Lilia Urb on aastaid hoolinud Kõmsi küla käekäigust ja 
panustanud palju lastesse ja noortesse. Külaelu eden-
damiseks lõi ta 2009. aastal Kõmsi Külaseltsi. Lisaks on ta 
aktiivne naiskodukaitsja, hoolekogude liige, talgute eestve-
daja, projektide kirjutaja ja juht, Kõmsi noortetoa looja 
ning kogukonna eestkõneleja vallavalitsuses. Kõmsi Rah-
vamajas toimuval traditsioonilisel eakate jõululõunal on 
ta vabatahtlikuna abiks olnud viimased 5 aastat. Ta osaleb 
aktiivselt kogukonna turvalisuse ja kodanikuühenduste 
koosolekutel. Seda kõike jõuab Lilia teha kolme lapse kõr-
valt, kellest noorim on vaid 1,5-aastane.

Kategoorias “Aasta vabaühendus 2019” olid Lääne- 
ranna vallast nomineeritud MTÜ Lõpe noored, Hanila 
Laulu- ja Mänguselts ning Kõmsi Külaselts.

MTÜ Lõpe noored peamine sihtrühm on küll noored, kuid 
tegelikult naudivad nende tegutsemise vilju kõik kogu-
konna liikmed. Projektide toel on kogukonnale soetatud 
erinevaid seadmeid musitseerimiseks ja sportimiseks. 
Suurimaks panuseks kogukonna arengul on köögi rajamine 
Lõpe klubisse, kus MTÜ tegutseb. Oma tegevusega on MTÜ 
eestvedajana inspireerinud kohalikke noori, kes on ise 
nüüdseks projekte algatanud, ja Koonga kogukonda, kes on 
innustust saanud ja ruumid organiseerinud ning oma MTÜ 
loonud.

Pärnumaa tublimad vabatahtlikud toimetavad meie vallas
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Hanila Laulu- ja Mänguselts tähistas tänavu 15. tegevusaas-
tat. Liikmete südameasjaks on pärimuskultuur – seda uuri-
takse, õpitakse ja jagatakse teistele tantsu, laulu ja mängude 
kaudu nii Käsitöömessil kui Mardilaadal ning kohalikel 
pidudel. Tegevusse on kaasatud noored ning inspiratsiooni 
käiakse ammutamas sõpruskollektiividelt Lätist ja Leedust. 
Seltsi liikmed on kohusetruud, visad, järjekindlad ja tublid 
end täiendama. Nad on tunnustuse ära teeninud!

Kõmsi Külaselts on vaikselt ja järjepidevalt tegutsenud 
juba aastaid, kuid sel aastal on eriti suur hoog sisse saadud. 
Selts on alati pannud suurt rõhku lastele ja noortele, 
tehes koostööd Kõmsi Lasteaed-Algkooli ja rahvamajaga. 
Seltsi südameasi on ka kohalike pikaajaliste traditsioon-
ide jätkamise toetamine: hoides elus 40 aastat toimunud 
mälumängu, korraldades käsitöö-, kokandus- ja huviringe 
noortele. Koostöös noorte ja vallaga loodi sel aastal Kõmsi 
Noortekas, mille üle on kõige õnnelikumad noored ise. Neil 
on nüüd nende endi soovide järgi sisustatud tuba, kus olla 
ja turvaliselt aega veeta!

Kategoorias “Pärnumaa Vabakonna silmapaistvaim 
tegu 2019” oli nomineeritud Lihula kohvikutepäev.

Sel aastal juba 4. korda toimunud Lihula kohvikutepäev 
on saanud traditsiooniliseks ürituseks, mida ootavad nii 
kohvikute pidajad kui ka külalised. Päevast on kujunenud 
piirkonna turismimagnet, mis liidab suuremaid ja väikse-
maid kogukondi, paneb inimesed töötama ühtses rütmis ja 
ühtse eesmärgi nimel. See on üritus, mille käesoleva aasta 
märksõnaks oli roheline mõtteviis – plastnõusid ei kasu-
tatud ja oma joogitopsiga tulijatele tehti väikene soodus või 

kingitus. Korraldajate suurepärane töö tõi kokku ligi 4000 
külalist Muhust Prantsusmaani. Lihula kohvikutepäeva 
korraldamise meeskond on väärt tunnustamist!

Kategoorias “Mittetulundusühenduste tegevuse toetaja 
2019” sai tunnustuse AS K.MET, lisaks neile oli nomi-
neeritud ka Lääneranna Vallavalitsus.

AS K.MET on juba 10 aasta jooksul toetanud MTÜ Virtsu 
Arenguseltsi tegevust nii rahaliselt kui ka mitterahali-
selt, olles üks kõige pikaajalisem partner, kes järjepidevalt 
panustab Virtsu kultuurielu ja kogukonna arengusse. Ühe 
suurima projektina võib välja tuua meie koostööst sündi-
nud idee luua Virtsu ettevõtluskeskus, mille edasise aren-
damisega tegeleb täna juba Lääneranna Vallavalitsus. 
Nimetamist väärivad veel mõisatalli ja Virtsu linnuse taas-
tamise projektid. K.MET toetab pidevalt Virtsu kultuuriüri-
tusi, suurim neist on traditsiooniline Virtsu merepäev. 
Koostöös Virtsu kooliga on rajatud discgolfirada ja arenda-
tud noorte huvitegevust. K.MET on Lääneranna spordite-
gevuse sponsor. Kokkuvõttes on tegu ühe väga sõbraliku ja 
koostöövalmi ettevõttega, kes aitab alati. Hätta pole meid 
kunagi jäetud!

Lääneranna Vallavalitsus on toetanud 2019. aastal kokku 
45 mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsingu tegevusi, 
sündmuseid ja projekte. Eda Männilaan teeb Lääneranna 
Vallavalitsuses oma tööd südamega. Ta on alati valmis kaasa 
mõtlema, arutama ja nõu andma MTÜ erinevates tege-
vusvaldkondades, sest talle läheb korda, et vallas toimub 
erinevaid üritusi. MTÜ Lõpe Noorte hea koostöö Lääne- 
ranna Vallavalitsusega on saanud alguse viimase loomisest 
ning pole põhjust kahelda ühistegevuste jätkumises. F
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R eedel, 29. novembril toimus Kõmsi Rahvamajas 
Lääneranna noorte tänugala, kus aasta silmapaist-

vamaid tegijaid tunnustas Lääneranna Noortevolikogu. 

Pidulik kontsert algas kell 18.30, üsna pea astus lavale 
Pärnu noormees Robi Salumets, kes mängis klaveril ime-
lisi lugusid. Seejärel jõudis kätte aeg tänada ja tunnustada 
Lääneranna noori ja noortesõbralikke tegusid. Käesoleva 
aasta parimate väljaselgitamine oli võrreldes mullusega 
pisut erinev. Nimelt said kõik soovijad kahe nädala jooksul 
nomineerida neid, kes võiksid saada aasta noorte toetaja, 
noorsportlase, noormuusiku, aktiivse noore, noortepro-
jekti, aasta õppuri, noore koomiku ja noorteürituse tunnus-
tuse. Žüriivooru pääses edasi igast kategooriast kolm enim 
hääli saanud kandidaati, neist omakorda valiti parimad.

Käesoleval aastal pälvisid Lääneranna aasta tegijate tiitlid 
Anneli Pikkmets (aasta noorte toetaja), Eerik Pank (aasta 
noorsportlane), Andri Lobjakas (aasta noormuusik), Lii 
Urb (aasta nooraktivist), Silver Nikkel (aasta noorõppur) 
ja Randar Luik (aasta noorkoomik). Lääneranna aasta 
noorteprojektiks sai Lihula Noortemaja noorte loodusfilmi 
projekt “Loodusega koos” ja aasta noorteürituseks Lääne- 
ranna Noortevolikogu korraldatud “Rutiinist välja: omadelt 
omadele”. 

Ametliku osa lõpus tuli Robi Salumets veel kord klaveri 
taha ning seejärel said kõik nautida snäkilaua suupisteid, 
teha fotoseina ees pilti ja lugeda seintelt kõikide nominen-
tide iseloomustusi.

Lääneranna Noortevolikogu tunnustas aasta tegijaid
Lii Urb 
Lääneranna Noortevolikogu liige
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H iite Maja Sihtasutus tunnustas laupäeval, 30. 
novembril Tartus toimunud tänusündmusel 12 

isikut, kes paistsid silma hiiesõbralike tegudega. Tunnus-
tusi jagus ka Lääneranna valla inimestele.

Tunnustatavate ettevõtmiste hulgas oli nelja 
pühapaiga hoidmine Harju-, Saare-, Tartu- 

ja Pärnumaal, millest viimane on Kulli 
küla Kõrtsi talus asuv põline looduslik 
pühapaik – Nõiakivi. Kõrtsi talu pere 
on pühapaika hästi hoidnud. Aasta-
tel 2005–2019 viidi loomade karjamaa 

kivist eemale, rajati rändrahnu ümber 
kiviaed ja värav ning avati juurdepääs 

huvilistele. Oma tegevusega on Kõrtsi pere 
heaks eeskujuks kõigile pühapaikade maao-

manikele.

Tunnustuse saajate seas olid ka ansambel Metsatöll ja Marko 
Matvere – nende koostöös sündis kontsertvideo “Koduhiite 
kaitsel”, mis juhtis avalikkuse tähelepanu põliste pühapai- 
kade ja samuti eesti rahva juurte hävitamisele. Nimelt nör-
ritas käesoleva aasta suvel ansamblit järjekordse hiiemetsa 
(Virumaa Aburi hiis) lagedaks raiumine, millest ajendatuna 
valmiski teos.

MTÜ Puhkpillimuusika Koda tellis kõnealusele laulule 
Lihula Muusika- ja Kunstikooli õpetajalt ja dirigendilt 

Mati Põdralt seade pasunakooridele. Ürituse korraldajate 
sõnul andis Põdra seade loomisega kena panuse 
looduslike pühapaikadega seotud heliloomingu 
varasalve ning on heaks eeskujuks kõigile 
loomeinimestele.

“Kui olla aus, siis ega ma enne teadnudki, 
et eksisteerib selline tore ühendus, mis 
korraldab vanade pühapaikade kaitsmist 
ja tunnustab neid inimesi, kes omal moel 
samasse teemasse panustavad,” ütles Mati 
Põdra. “Lugusid olen ju seadnud juba aastaid 
ning põhjus on muidugi oma valdkonna aren-
damine ja rahva silmaringi laiendamine.” Põdra 
sõnul toob sõna “puhkpillimuusika” endaga tihti kaasa eri-
nevaid eksi- ja eelarvamusi küll selle kohta, kes seda esi-
tama kõlbavad, kui ka sellest, mida esitatakse. “Iga teistsu-
gune lugu aitab kaasa taoliste müütide murdmisele,” rääkis 
Põdra, kelle sõnul on Metsatöllu muusika iseenesest selline, 
mis vähemalt teda kõnetab. “Ma ei kõhelnud hetkekski, kui 
Puhkpillimuusika Koda seda mulle pasunakooriseadesse 
teha pakkus. Käesolev tunnustus oli muidugi meeldiv lis-
aväärtus,” ütles ta lõpetuseks.

Hiiesõbralike tegude tunnustamisega soovib Hiite Maja 
väärtustada pühapaikade hoidjaid, tutvustada ühiskonnas 
hiite hoidmise head tava ning aidata kaasa pärandi ja terve 
elukeskkonna säilimisele.

Mati Põdra ja Kulli küla Kõrtsi talu pere said tunnustuse 
hiiesõbralike ettevõtmiste eest

Fotod: Eliise Tiidussalu, Mareena Metsmaa
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Tänugala jätkus noortebändi Muster esinemisega. Kaasa-
haarava muusika saatel hakkas enamus kohalviibinutest 
tantsima ja kõik nautisid seda väga. Bändile vahepalaks 
pakuti torti. Peale Mustri kontserti oli nendega pildi tege- 
mise järjekord üpriski pikk. Õnneks said kõik soovijad pildid 
tehtud ja autogrammid küsitud. Sellega lõppeski tänugala.

Lääneranna Noortevolikogu tänab kõiki toetajaid ja sõpru, 
Kõmsi Rahvamaja, kõiki aasta tegijate nominente ja võit-
jaid, MTÜ Lõpe Noori, kõiki kohaletulijaid ja Lääneranna 
Vallavalitsust.

Ebatäpsuste täpsustamine
Öeldakse, et eestlased on aeglase mõtlemisega. Meie väidame vastupidist – nad on nii kiired tegutsejad, et vahel ei jõua tähtsad mõtted 
õigel ajal kohale…

Lääneranna Teataja juunikuu numbris (nr 18) jäi kahetsusväärselt märkimata, et käesoleval aastal kümnest Lihula Muusika- ja  
Kunstikooli lõpetajast kolm tegid seda kiituskirjaga: Hanna Malk (klarnet, õpetaja Madis Kari), Birgit Mikkus (löökpillid, õpetaja Mati 
Põdra) ja Tõnis Lepp (trompet, õpetaja Mati Põdra).
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Jalgpall
23. novembril selgitati Kuressaare kunstmuruväljakul 
välja Saaremaa 2019. aasta naiste jalgpallimeister. Võist-
lusest võttis osa ka Lõuna-Läänemaa JK naiskond, kes 
tuli koju pronksmedalitega. Võistkonnas mängisid Janet 
Peet, Sandra Pärnpuu, Anni Ratas, Janne-Ly Siimon, Karin 
Mänd, Maarja Virula, Jana Mäeväli, Kelly-Ly Tomingas, 
Merle Viidebaum. Treener Jaanus Getreu

Kergejõustik
21. novembril toimusid Valgevenes Vadim Devjatovski 
auhindadele rahvusvahelised vasaraheitevõistlused, 
millest võtsid osa ka Eesti kergejõustiklased, nende seas 
Lääneranna noored, Niidupargi KJKs treenivad Gertu 
Küttmann ja Kaaro Saatmäe. Gertu Küttmann parandas 
isiklikku rekordit 2,18 meetriga ning saavutas 59.78ga oma 
vanuseklassis (2002/2003) II koha. Samas vanuseklassis 
võistles ka Kaaro Saatmäe, kes heitis samuti isikliku rekordi, 
59.70 ning tuli sellega seitsmendaks.

2. detsembril toimus Pärnu kergejõustikuhallis kergejõus-
tiku mitmevõistluse sarja TV 10 Olümpiastarti Pärnumaa 
eelvõistluse I etapp, millest võttis osa 22 Pärnu linna ja 
maakonna kooli, nende seas ka kolme Lääneranna valla 
kooli õpilased, kokku 9 noorsportlast. Lihula Gümnaa- 
siumi, Metsküla Algkooli ja Kõmsi Lasteaed-Algkooli eest 
võistlesid Carola Raud, Karl-Robin Raud, Radele Kanter, 
Lisandra Neeme, Liset Kurnim, Kenneth Lomp, Helena 
Klimpuš, Helena Caroly Kukispuu ja Kerlin Rüütel. Noored 
võistlesid südilt, kuid medalikohti seekord koju ei toodud. 
Täpsemate tulemustega saate tutvuda Lääneranna Teataja 
veebiväljaandes ajaleht.laaneranna.ee.

4. detsembril toimusid Haapsalu Universaalhallis Lääne-
maa järelkasvuvõistlused kergejõustikus, millest võttis 
osa 26 Lihula Gümnaasiumi ja Kõmsi Lasteaed-Algkooli 
õpilast. Medalivõitudeni jõudsid seekord tublid jalgpal-
lilapsed. 7–8-aastaste võistluses tuli kolmikvõit: esikoha 
saavutas Karl-Markus Kärp, teise Kristjan Kolõtšev ja kol-
manda Marius Põld. 11–12-aastaste poiste seas võitis hõbe-
medali Keiro Ristikivi. 13–14-aastaste mitmevõistluses 
saavutas hõbemedali Paul Lomp. Lisaks võistlesid Henri 
Mänd, Rasmus Luist, Henry Kurnim, Eenok Arpiainen, 
Kevin-Mart Põldman, Sten Andre Kukispuu, Sander Mänd, 
Kenneth Lomp, Radele Kanter, Kertu Kärp, Kirsi Kunz, 
Karmen Ristikivi, Liselle Sarapuu, Helena Klimpuš, Liset 
Kurnim, Helena Caroly Kukispuu, Lisandra Neeme, Meriel 
Vahula, Kerlin Rüütel, Marleen Põld ja Maria Reks. Täpse-
mate tulemustega saate tutvuda Lääneranna Teataja vee-
biväljaandes ajaleht.laaneranna.ee.

Korvpall
30. novembril toimusid Pärnu-Jaagupis Pärnumaa vetera-
nide korvpalli meistrivõistlused 40+ vanuseklassis, mida 
korraldas Pärnumaa Spordiveteranide Koondis. Meie valda 
esindanud meeskond naasis koju hõbemedalitega. Lääne- 
ranna vald mängis koosseisus: Argo Mõtt, Indrek Vellemäe, 
Gert Oosim, Jaanus Getreu, Rivo Raudkivi, Andrus Salusoo, 
Jaan Indres, Jüri Rummel. Treener Paavo Veermäe

7. detsembril toimus Orissaare Spordihoones Optibet rah-
valiiga Weekendi sarja kolmas kohtumine, kus omavahel 
võtsid mõõtu võistkonnad Orissaare Träx ja Lihula. Pinge-
lises heitluses tuli meie valla meestel võtta seekord vastu 
70:81 kaotus. 

Spordiuudised
11. november – 15. detsember

SPORT

Lääneranna valla kultuurikava
Jaanuar

10.01 kell 17.15 Oidrema külakeskuses mosaiigikuns- 
ti õpituba. Üks viis prügi vähendamiseks, on sellest 
prügimäele saatmise asemel kunsti teha! Keraamilisi 
plaate jääb ikka aeg-ajalt siin-seal remonti tehes üle – 
miks mitte nendest üksikutest plaatidest silmailu luua? 
Õpituba juhendab Haapsalu Kutsehariduskeskuse 
õpetaja Inge Gagarina. Osaluspanus 2 eurot. Palun 
andke oma tulekust aegsasti teada oidrema@gmail.com

15.01 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas filmiversioon 
üle maailma tuntud muusikalist “Cats”. Pilet 5 €

19.01 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
armulauaga jumalateenistus

22.01 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas koguperefilm 
“Doktor Dolittle”. Pilet 3 €

24.01 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Rakvere Teater 
etendusega “Nagu peeglis”. Osades Grete Jürgenson, 
Märten Matsu, Madis Mäeorg ja Tarvo Sõmer. Pilet 
16/14 €, piletite ost ja broneerimine T–R kell 10–16 
Lihula Kultuurimajas või tel 477 8191

29.01 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas animafilm 
“Clara ja Võludraakon”. Pilet 3 €

Veebruar

5.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas animafilm 
“Maskeeritud spioon”. Pilet 3 €

12.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Oskar Lutsu 
romaani põhjal valminud eesti film “Talve”. Pilet 5 €

26.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas uus eesti anima-
film “Sipsik”. Pilet 3 €

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

KULTUUR

Hea kultuuri- ja spordiürituse korraldaja!Hea kultuuri- ja spordiürituse korraldaja!

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

külapäeva, näituse avamise või mõne muu külapäeva, näituse avamise või mõne muu 
vahva ürituse kohta jõuaks tuhandete meie vahva ürituse kohta jõuaks tuhandete meie 

valla elanikeni, lisa teave aegsasti veebilehele valla elanikeni, lisa teave aegsasti veebilehele 
www.kultuurikava.eewww.kultuurikava.ee.
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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

15. detsembril toimus Pärnus Pauluse spordihallis Optibet 
rahvaliiga Weekendi sarja neljas kohtumine, kus omavahel 
võtsid mõõtu võistkonnad Haapsalu Spordikool ja Lihula. 
Võõrsil peetud kohtumises tuli meie valla meestel võtta 
vastu 61:80 kaotus.

Maadlus
16. novembril toimus Jõgeval Virtuse spordihoones 40. 
Vooremaa auhinnavõistlus Kreeka-Rooma ja naistemaad-
luses. Lääneranna valda esindas 7 noort maadlejat, kes 
treenivad Raskejõustikuklubis Leola. Kokku võideti 3 meda- 
lit, neist kaks hõbedat ja üks pronks. Mia-Jessica Mölder 
võistles 9-aastaste tüdrukute kehakaalus –28 kg ja saavu-
tas II koha. Samas vanuses, –35 kg kehakaalus võistelnud 
Kristelin Küket saavutas 7. koha. Lauri Laev osales samuti 
9-aastaste hulgas, –36 kg kehakaalus ja sai 10. koha. Charli 
Takk osales kuni 11-aastaste hulgas, –35 kg kehakaalus ja sai 
14. koha. Ats Kaasik osales 15-aastaste poiste hulgas, –38 kg 
kehakaalus ja sai tasuks III koha. Stefan-Lauri Mölder osales 
samuti 15-aastaste seas, –57 kg kehakaalus ja saavutas väga 
tugevas konkurentsis korraliku päevatööga II koha. Alvar 
Nikkel osales samuti U15 vanuses, –68 kg kehakaalus ja 
saavutas 5. koha.

23. novembril toimusid Lääne-Nigula vallas Martna kaar-
hallis Läänemaa lahtised meistrivõistlused Kreeka-Rooma 
ja naistemaadluses, millest võtsid osa ka meie valla noor-
maadlejad. Koju tuldi suisa kuue meistritiitli ja kahe 
pronksmedaliga. Neidude arvestuses saavutasid Mia-Jes-
sica Mölder (–30 kg) ja Kristyn Pihelgas (+50 kg) I koha. 
2005. aastal sündinud ja nooremate arvestuses saavutas 
Charli Takk (–36 kg) I koha, Lauri Laev (–36 kg) III koha, Ats 
Kaasik (–40 kg) I koha, Gregor-Hendrik Mölder (–50 kg) III 
koha ja Stefan-Lauri Mölder (–60 kg) I koha. Meeste arves-
tuses saavutas Eerik Pank (+90 kg) I koha.

29.–30. novembril toimusid Liepaja olümpiakeskuses lahti- 
sed meistrivõistlused Kreeka-Rooma ja vabamaadluses, 
millest võttis osa kaks Lääneranna valla noormaadle-
jat. Lihula Gümnaasiumis õppiv Stefan-Lauri Mölder tegi 
sõna otseses mõttes puhta töö – saavutas 15 noormehe 
konkurentsis –55 kg kehakaalus 2003. aasta sündinu- 
te seas I koha, loovutamata vastastele punktigi. Tema 
koolivend Eerik Pank jõudis finaali sarnase käekirjaga, 
kuid pidi finaalis vanduma alla Daugavpilsi noormehele – 
tulemuseks suurepärane II koht 11 mehe konkurentsis +80 
kg kehakaalus.

7. detsembril toimus 59. Märjamaa Kapp, millest võttis osa 
122 noormaadlejat, nende seas RJK Leolas Janar Sõbra käe 
all treenivad lapsed. Mia-Jessica Mölder saavutas –28 kg 
tüdrukute hulgas II ja Kristelin Küket –33 kg kehakaalus 
III koha. Lauri Laev saavutas –40 kg noormeeste hulgas 7. 
koha.

14. detsembril osalesid RJK Leola kasvandikud korraga 
kahel võistlusel. Eerik Pank esindas Eesti kadettide võist-
konda vendade Krupeninite memoriaalil meeskondlikul 
turniiril –110 kg kehakaalus Daugavpilsis. Samal ajal osales 
7 nooremat õpilast Paikusel toimunud Pärnumaa lahtistel 
meistrivõistlustel. Mia-Jessica Mölder osales naistemaad-
luses –36 kg kehakaalus ja poiste vabamaadluse arvestuses 
–26 kg kehakaalus, saavutades mõlemas II koha. Kristelin 
Küket osales naistemaadluses –36 kg kehakaalus ja sai III 
koha. Noormeeste arvestuses sai Lauri Laev (–36 kg) 4., 

Arthur Kelder (–50 kg) III, Ats Kaasik (–37 kg) vabamaad-
luses II ja Kreeka-Rooma maadluses 4., Charli Takk (–37 
kg) osales samuti kahes arvestuses ning saavutas Kree-
ka-Rooma maadluses 5. ja vabamaadluses III koha. Ste-
fan-Lauri Mölder osales samuti nii vabamaadluses (–64 kg) 
kui Kreeka-Rooma maadluses (–67 kg), kus saavutas vas-
tavalt I ja II koha.

Võrkpall
12. novembril toimus Pärnu-Jaagupi spordikeskuses Eesti 
Võrkpalli Liidu korraldatud rahvaliiga mäng, kus omava-
hel võtsid mõõtu võistkonnad Retro 1 ja Pärnu-Jaagupi/
Lääneranna. Võõrsil peetud mängus pidid meie mehed tun-
nistama vastase paremust 0:3. 

19. novembril toimus Kilingi-Nõmme spordikeskuses Eesti 
Võrkpalli Liidu korraldatud rahvaliiga mäng, kus omavahel 
võtsid mõõtu võistkonnad COOP Kilingi-Nõmme ja Pär-
nu-Jaagupi/Lääneranna. Võõrsil peetud mängus pidid meie 
mehed tunnistama vastase paremust 3:1.

22. novembril toimus Virtsu kooli spordihoones Pärnumaa 
meistrivõistluste kolmanda vooru mäng, kus omavahel 
võtsid mõõtu võistkonnad Lääneranna ja VK ÜKS SAMM. 
Kodusaalis peetud mäng võideti tulemusega 3:0.

29. novembril toimus Kilingi-Nõmme spordihoones Pärnu-
maa meistrivõistluste neljanda vooru mäng, kus omavahel 
võtsid mõõtu võistkonnad COOP Kilingi-Nõmme ja Lääne- 
ranna. Võõrsil peetud mängus pidid meie mehed tunnis-
tama vastase paremust 2:3.

6. detsembril toimus Virtsu kooli spordihoones Pärnumaa 
meistrivõistluste viienda vooru mäng, kus omavahel võtsid 
mõõtu võistkonnad Lääneranna ja VK TÕUSEV. Kodusaa-
lis peetud mängus pidid meie mehed tunnistama vastase 
paremust 2:3.

11. detsembril toimus Are huvikeskuses Pärnumaa meist- 
rivõistluste kuuenda vooru mäng, kus omavahel võtsid 
mõõtu võistkonnad SK ARE ja Lääneranna. Võõrsil peetud 
mängus pidid meie mehed tunnistama vastase paremust 
0:3.

13. detsembril toimus Pärnu-Jaagupi spordikeskuses Eesti 
Võrkpalli Liidu korraldatud rahvaliiga mäng, kus omavahel 
võtsid mõõtu võistkonnad Pärnu-Jaagupi/Lääneranna ja 
Plaan B. Seekord alistasid meie mehed vastase tulemusega 
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REAKUULUTUSED

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

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

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

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

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

12. veebruar alates 10.00

LÕPE KLUBIS

 Etteregistreerimine 
telefonil 5660 0540

13. veebruar alates 10.00

KOONGA 
PEREARSTIKESKUSES

Etteregistreerimine 
telefonil 446 2530

19. veebruar alates 10.00

KULLAMAAL 
GOLDENBECKI MAJAS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

25. veebruar alates 10.00

LIHULA 
KULTUURIMAJAS

Etteregistreerimine 
tel. 5323 2454

26. veebruar alates 10.00

KÕMSI 
TEENINDUSKESKUSES

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454


