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L ääneranna vallavalitsus sõlmis 
mullu novembris lepingu OÜga 

Cumulus Consulting Lääneranna 
valla haridusvaldkonna arengukava 
koostamiseks. Vastavalt lepingule 
tuleb koostajal arengukava eelnõu 
vallale üle anda 2020. aasta veeb- 
ruari lõpuks.

10. veebruaril esitles OÜ Cumulus 
Consulting Lääneranna valla voli- 
kogule, haridus- ja noorsootöökomis-
jonile ning haridusasutuse juhtidele 
ja hoolekogudele Lääneranna valla 
haridusvõrgu olukorda ning arengu-
suundi.

Arengusuundade avaldamise järel 
tekkis suurem diskussioon nii aja-
lehtedes kui ka sotsiaalmeedias – 
naabermaakonna lehe pealkirja järgi 
võis eeldada, nagu oleks ühe või teise 
kooli sulgemisotsus juba tehtud, mis 
ajas elanikke veelgi rohkem marru. 
Selgitamaks olukorda võtsime nõuks 
küsida Lääneranna vallavanemalt, 
mis, milleks ja kuidas.

Miks oli vaja tellida haridusvald-
konna arengukava, miks ei soovi- 
nud Vallavalitsus seda ise teha?

Vallavalitsus on prognoosinud ja 
jälgib pidevalt rahvastiku muutuseid, 
kuid kahjuks puudub vallavalitusel 
võimekus ja kogemus prognoosida 
õpilaste ja rahvastiku arvu kauge-
male kui 7 aastat. Seetõttu korraldati 
hange vastavaid võimekust ja koge-

must omava ettevõtte leidmiseks, 
hankel osales kolm pakkujat ja kõige 
soodsama pakkumise tegi Cumulus 
Consulting OÜ. Cumulus Consulting 
on selliseid prognoose koostanud mit-
mete omavalitsuste jaoks, seal hulgas 
Põhja-Pärnumaa vallale, Pärnu lin-
nale, Häädemeeste vallale ja ka teiste 
maakondade omavalitsustele. 

Vallaelanike, eelkõige õpilaste ja 
tööealise elanike muutused mõjuta-
vad otseselt vallale laekuvat maksu-
tulu ning riigipoolset haridustoetust, 
mistõttu on pikemaajaliste kui paar-
kolm aastat, otsuste vastuvõtmiseks 
vaja kaugemasse tulevikku vaadata 
ja omada selleks võimalikult täpseid 
andmeid. 

Pikemaajalisteks otsusteks on hari-
dusvõrgu investeeringute planeeri-
mine ehk see, kus ja milliseid hooneid 
renoveerime või ehitame. Vaadates 
olemasolevaid hooneid on investee- 
rimisvajadus suur, enamik hooneid 
vajab lähima  viie-kümne aasta jook-
sul investeeringuid nii tehnosüs-
teemide uuendamiseks kui ka hoonete 
energiatõhususe suurendamiseks.

Analüüsist selgub, et valla elanik- 
kond väheneb tulevikus u 100 
inimest aastas, samuti väheneb 
maksumaksjate ja laste arv. Mida 
see endaga kaasa toob – vallale 
üldiselt ja haridusvaldkonnale?

Valla elanikkond on juba praegu vii-
mastel aastatel vähenenud u 100 
inimest aastas ning hetkel ei ole alust 
eriliseks optimismiks, et see tulevikus 
drastiliselt paremaks muutub. Vähe- 

nemine toimub eelkõige tööealise 
elanikkonna ja laste arvestuses. 

Valla peamine tuluallikas on 
üksikisiku tulumaks, mis on ligikaudu 
4 miljonit eurot aastas ehk pool valla 
eelarvest. Samas on haridusvaldkonna 
eelarve peaaegu samas suurusjärgus 
ehk 3,9 miljonit eurot. Riigipoolne 
haridustoetus on otseselt seotud 
Lääneranna valla koolides õppivate 
õpilaste arvuga ehk mida vähem õpi-
lasi seda väiksem riigipoolne tugi. 

Viimastel aastatel on igal aastal 
jäänud meie koolides õppivate laste 
arv u 20 võrra väiksemaks. Kui eelmi-
sel aastal tulime riigipoolse toetusega 
napilt välja, siis käesoleval aastal on 
puudujääk 90 000 €, mis tuleb katta 
muude valdkondade arvelt. 

Meie valla koolimajades on õpilasi 
kokku 437, samas on need majad 
ehitatud ligikaudu 1200 lapsele ehk 
meil on ruumi kolm korda rohkem 
kui lapsi. Kõik see ruum on vaja hoida 
korras ja soe. 

Kui majanduskulud on suhteliselt 
stabiilsed või isegi pigem vähenenud, 
näiteks Varblas õliküttelt pel-
letiküttele üleminek või hõõglam-
pide asendamine leed-lampidega, siis 
kõige suurema osa hariduse eelarvest 
võtavad tööjõukulud. Käesoleva 
aasta haridusasutuste tegevuskulude 
eelarve on 3,27 miljonit eurot, millest 
tööjõukulud 77% ehk 2,55 miljonit 
eurot. Tööjõukulud kasvavad igal 
aastal (õpetajate ja lasteaiaõpetajate 
palk, miinimumpalk) olenemata sel- 
lest, et lapsi jääb vähemaks. 

Haridusvõrgu reform – kellele ja milleks?

Tunnustuste sadu 
Lääneranna piirkonda
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Riigipoolne hariduse rahastamise 
süsteem annab kohalikele omavalit- 
sustele toetust õpetajatele töötasu 
maksmiseks. Kui tavapärane on 
lugeda klassis olevate õpilaste arvuks 
24, mille baasilt arvutatakse toetuse 
summat, siis omavalitsustele, kus 
lapsi on vähem ja võimekus väiksem, 
rakendatakse koefitsienti kuni 2,0. 
Lääneranna valla koefitsient on 1,99 
ehk sisuliselt peaks meil olema igas 
klassis 12 last, samas ei ole meil ka 
enamustes liitklassides kokku 12 last, 
mistõttu tekib palgavahendite puudu-
jääk. 

Riik rahastab omavalitsusi lähtuvalt 
õpilaste arvust, kuid ei arvesta koolide 
arvu ehk see, mitmes koolis ja klassi-
komplektis lapsi õpetatakse, on koha-
liku omavalitsuse otsustada.

Milliseid arengusuundi Cumulus 
Consulting OÜ välja pakkus ja mil-
line neist on kõige mõistlikum?

10. veebruaril toimunud kohtumisel 
tõi Cumulus välja kolm võimalikku 
arengusuunda, kuid lisas, et võima-
likke lahendusi on mitmeid. 

Väljapakutud arengusuunad olid järg-
mised: A ehk olemasoleva olukorra 
jätkumine, B ehk nõndanimetatud 
“pehme reform” ja C ehk “radikaalne 
reform“.

Variandi B puhul säiliks tänane olu-
kord Lihulas (12 klassi) ja Kõmsi Laste-
aed-Algkoolis (6 klassi). Koonga, Lõpe ja 
Varbla kool muudetaks 6-klassilisteks 
ning III kooliaste koonduks Lihulasse. 
Virtsu ja Metsküla kool suletakse. 
Selle variandi puhul tõuseks võimekus 
tõsta pedagoogide ja tugispetsialistide 

palka, suurendada tugispetsialistide 
koosseisu ning kaasajastada õpikesk-
kond Lihulas. Siinkohal peab märkima, 
et ainult III kooliastme koondamine 
Lihulasse ilma osade koolide sulgem-
iseta, ei too majanduslikku efekti ega 
tõsta valla võimekust parandada ole-
masolevat õpikeskkonda ega tõsta per-
sonali töötasusid.

Variandi C puhul säiliks Lihulas põhi-
kool ja lasteaed, Varblas ja Kõmsil 
säiliksid lasteaiarühmad ning Koon-
ga-Lõpe-Varbla piirkonnas tekiks 
uus, 6-klassiline lasteaed-algkool. 
Radikaalse reformi puhul lisanduks 
variandis B pakutud muutustele ka 
võimalus ja võimekus rajada kaks  
kaasaegset kinnisvara ehk uued koolid 
nii Lihula kui Koonga-Lõpe-Varbla 
piirkonna vahetusse lähedusse.

Nagu eelpool mainitud, on võima-
likke lahendusi mitmeid. Selge on see, 
et pikas perspektiivis lihtsalt ei ole 
võimalik olemasolevat seisu tagada, 
seetõttu on vajalik arutelu, mida ja 
kuidas teha ning kuhu investeerin-
guid planeerida. Arutelu peab eelkõige 
toimuma volikogus ja kaasatud peavad 
olema koolide hoolekogud ning ka lap-
sevanemad.

Lääneranna Vallavolikogu istungil 
ütles volikogu esimees, et tõenäoli-
selt võetakse selles koosseisus 
vastu vaid arengukava, kuid selle  
reaalne elluviimine jääb uue koos- 
seisule. Kas see on Teie arvates 
mõistlik?

Oluline on läbi arutada, vajadusel 
selgeks vaielda ja lõpuks otsustada, 
kuidas edasi minnakse. Jah, arengu-
kava on tervikpilti haarav ja kujundav 

dokument ning see võetakse vastu 
määrusena. 

Mõistlik oleks arengukava ja sellele 
vastav tegevuskava võtta vastu käes- 
oleval aastal ning tegevuskavas ette 
näha ajaraam muudatuste tegemiseks. 
Muudatuste elluviimiseks on vaja 
vastu võtta konkreetsed otsused, mis 
eeldavad nende otsuste menetlemist 
vastavalt seaduses ettenähtud prot-
sessile. 

Kuidas see protsess välja näeb?

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 
alusel tuleb enne kooli ümberkorral-
damist või selle tegevuse lõpetamist 
kuulata ära hoolekogu ja õpilasesin-
duse arvamus – need vormistatakse 
kirjalikult ning esitatakse vallavoli- 
kogule tutvumiseks. Viimane peab aga 
tegema lõpliku otsuse. 

Vallavolikogu tehtud kooli ümber-
korraldamise ja tegevuse lõpetamise 
otsusest tuleb Haridus- ja Teadusmi- 
nisteeriumi, kooli, vanemaid, õpilasi ja 
õpilaste elukohajärgseid valla- või lin-
navalitsusi teavitada kirjalikku taas- 
esitamist võimaldavas vormis vähe-
malt viis kuud enne uue õppeaasta 
algust.

See tähendab, et kui soovitakse mõnda 
kooliastet, asutust ümber korraldada, 
siis peab otsus olema tehtud hiljemalt 
31. märtsiks.

Inimesed küsivad “Kuidas loodav 
spordikool siis võimalik on, kui 
teised koolid kinni pannakse?”

Spordikooli ei saa käsitleda päris sama 
asutusena kui üldhariduskooli, tege- 
mist on huviharidust pakkuva asu-
tusega ehk see on sarnane muusika- ja 
kunstikooliga. 

Spordikooli loomisel on mitmeid põh-
juseid, kuid peamiselt on tegemist 
olemasolevate spordiringide, trennide 
kokku koondamisega ühe asutuse 
alla. Seni on spordikorraldust tehtud 
erinevate allasutuste, aga ka MTÜ-de 
kaudu. 

Spordikooli asutamine ei tähenda mil-
legi täiesti uue loomist, vaid lähtub 
soovist olemasolevaid tegevusi ühtselt 
ja paremini koordineerida.
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Joonis 2. Lääneranna valla ja endiste Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla laste (vanuses 7–18)
rahvaarvu muutus aastatel 2005–2020
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Joonis 3. Kogurahvastiku muutus aastatel 2020–2041 eeldusel, et väljaränne jääb samale tasemele kui praegu. Kogurahvastik A sündivuskordaja on 
1,5, mis vastab Lääneranna valla keskmisele praegu ning Kogurahvastik B sündivuskordaja on 2,1 ehk see, mida on vaja rahvastiku taastootmiseks
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Haridusvaldkond Kokku Soetused Tegevuskulu TööjõukuluMajandamis

kulud
Osakaal

(tegevuskulu)
Alusharidus 775 090 0 775 090 647 380 127 710 20%
Lasteaedade kohatasud 45 000 0 45 000 0 45 000 1%
Põhi- ja üldkeskharidus 4 395 400 2 235 000 2 160 400 1 674 500 485 900 56%
Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud 128 000 0 128 000 128 000 0 3%
Koolide kohatasud 47 000 0 47 000 0 47 000 1%
Hariduse tugiteenused 89 500 0 89 500 83 000 6 500 2%
Noorte huviharidus ja -tegevus 386 530 0 382 180 237 710 144 470 10%
Koolitransport 49 100 0 49 100 24 100 25 000 1%
Koolitoit 209 270 0 209 270 97 070 112 200 5%
Öömaja 4 000 0 4 000 0 4 000 0%
KOKKU 6 128 890 2 235 000 3 889 540 2 891 760 997 780 100%
Osakaal 100% 74% 26%

Tabel 1. 
Lääneranna valla haridusvaldkonna eelarve 2020. aastal

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 küsi-
mustes või suunamine pädeva ametniku 
poole

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

 » rahvastikuregistri toimingud (sünni regis-
treerimine, elukoha teadete menet- 
lemine, rahvastikuregistri väljavõtete 
väljastamine)

Hanila teeninduskeskus 
Keskuse tee 3, Kõmsi küla 
tel: 477 2243

Koonga teeninduskeskus 
Valla, Koonga küla 
tel: 447 3741

Varbla teeninduskeskus  
Vallamaja, Varbla küla 
tel: 449 6680

Kas nõustute väitega, et väikeste 
koolide sulgemine suretab välja 
sealse piirkonna elu?

Viimase 20 aasta jooksul on Lääne- 
ranna vallaks ühinenud endistes val-
dades suletud kuus haridusasutust, 
kus laste arv oli toona vähenenud 
märkimisväärselt: 2000. aastal Tarva 
Kool, 2001 Oidrema Lasteaed-Algkool, 
2002 Paadrema Algkool, 2012 Tuudi 
Kool, 2015 Kasari Kool ja 2017 Vatla 
Kool. 

Kui vaadata nende kohtade elanike 
arvu, siis ei saa öelda, et see oleks 
koolide sulgemisega drastiliselt 
vähenenud. Statistikaameti andme-
tel oli 2011. aastal Tarva külas 19 ning 
2019. aastal 20 elanikku, Oidremal on 
need numbrid vastavalt 114 ja 122, 
Paadremal 22 ja 24, Tuudil 180 ja 144, 
Kasaril 49 ja 36 (Kirblas aga 152 vs. 141) 
ning Vatlas 158 ja 165. Siit nähtub, et 
ainuke suurim elanike arvu langus oli 
Tuudil, kuid viimaste aastate statistika 
näitab jällegi, et selle küla rahvaarv on 
tõusutrendis.

Nüüd, mis puudutab piirkonna elu, 
sealhulgas seltsielu. Kõikides nendes 
piirkondades, välja arvatud Tarvas, 
tegutseb ka praegu aktiivne külaselts. 
Tuudil, Paadremal, Vatlas ja algselt 
ka Oidremal on endised koolimajad 
antud kasutusse just külaseltsidele, 
Oidremal müüdi koolimaja ära ja osteti 
väiksem kauplusehoone. Kasari kooli 
hoone seisab küll tühjalt, kuid lähedal- 
asuvas Kirbla külas tegutseb aktiivne 
külaselts, kes hiljuti ehitas uue maja.

Lähtuvalt eeltoodust ei saa nõustuda 
väitega, et kooli sulgemine suretab 
piirkonna elu välja. Koolide sulgemine 
tuleneb eelkõige laste vähesusest ja 
harvad ei ole juhud, kus kooli piirkon-
nas on küll lapsi rohkem, kuid vane-
mad on valinud juba suurema kooli. 

Osad inimesed ütlevad, et enne 
otsuste tegemist tasub oodata ära 
uus, loodav põhikooli ja gümnaa-
siumi seadus (PGS). Mis juhtub 
siis, kui vallavolikogu võtab vastu 
arengukava, mis näeks ette teatud 
koolide sulgemist ning mõni aasta 

hiljem võtab riik vastu uue PGS-i, 
kus on sees uus rahastusmudel 
väikekoolide jaoks – Vallavolikogu 
on siis justkui patiseisus, et peav-
ad koole sulgema, kuigi rahastus 
suureneb?

Otsuseid saab ja peab tegema antud 
hetkel teadaoleva informatsiooni 
baasil. Kui volikogu võtab vastu hari-
dusvõrgu arengukava (mille üheks 
aluseks on kehtiv PGS ning rahas-
tussüsteem) ja näiteks kahe aasta 
pärast muudetakse rahastusmudelit, 
siis on volikogul täielik õigus ja kohus- 
tus varasemad otsused üle vaadata 
ja vastavalt uuele olukorrale muuta. 
Samas ei saa põhjendada otsustama-
tust sellega, et äkki tulevikus midagi 
muutub.

Arengusuundade tutvustamisel 
tõid koosolekul osalenud välja, et 
haridusvõrgu reformimisega kaotab 
töö ligi 30 inimest, lisaks lähevad 
paljud õpetajad minema parema-
tesse kohtadesse. Kas nõustute 
nende väidetega?

Käesoleval hetkel on meie valla hari-
dusasutustes 137 töökohta, neist 58 
õpetaja kohta. Õpetajatest 25% on 
vanemad kui 60 aastat ja 42% on vanu-
sevahemikus 50–59 aastat ehk oleme 
juba praegu küsimuse ees, kuidas 
leida õpetajaid. Lisaks ei oma tänas-
test õpetajatest 25% kõrgharidust. Jah, 
kõrghariduse puudumine ei tähenda, 
et tegemist oleks halva õpetajaga, ent 
riiklikult on ettenähtud konkreetsed 
kvalifikatsiooninõuded. Lisaks on meil 
puudu tugispetsialiste – logopeede, 
psühholooge, eripedagooge ning on 
vaja palgata juurde abiõpetajaid. 

Reformimise tulemusena jääb küll 
õpetajate töökohti vähemaks, kuid 
usun meie headesse õpetajatesse 
ja ei näe ühtegi põhjust, miks meie 
head õpetajad ei saaks jätkata valla 
koolides. Samuti loob see võimaluse 
palgata juurde neid spetsialiste, kellest 
täna puudu on, mis omakorda võimal-
dab paremini tänaste hariduslike eri-
vajadustega toime tulla.

Kas teie arvates võiks enne otsuse 

tegemist kuulutada välja rahva- 
hääletuse või ideede korje ning 
kes võiks Teie arvates sõna kaasa 
rääkida?

Üldist rahvahääletust on keeruline 
korraldada. Pigem pean mõistlikuks 
selgitada välja võimalikult täpselt 
lastevanemate eelistused, küsides 
kõikide koolide õpilaste vanematelt, 
kuidas nad käituvad, kui selles koolis, 
kus nende laps õpib, suletakse kolmas 
õppeaste, kas ja kuidas see mõjutab 
otsust lapse kooli valikul? Või kui see 
kool suletakse, kuhu kooli nad oma 
lapse panevad? Kas ja kuidas seda aga 
korraldatakse, sõltub volinike otsus- 
test.

Vallavalitsuse soov ja ettepanek on, 
et kuigi teema tekitab emotsioone ja 
pingeid, siis tuleb antud teemat aru-
tada. Eesmärk on pakkuda kõigile 
meie valla lastele kaasaegsetes tingi-
mustes kvaliteetset haridust.
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Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. jaanuar 2020 – 10. veebruar 2020 toimus 
neli Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks 

toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoe-
tuste määramine ja maksmine, sissetulekust sõltuva sot-
siaaltoetuse maksmisest keeldumine, Lääneranna valla 
eelarvest mittetulundusühingute toetamine, hooldaja 
määramine ja hooldajatoetuse maksmine, koduteenuse 
osutamine, hoolekandeasutuses hooldamise määramine, 
huvitegevuse toetuste eraldamine, maaüksuste sihtots- 
tarvete ja koha-aadresside määramine ja korrastamine, 
isikliku kasutusõiguse omandamine kinnisasjal, trans-
pordimaa sihtotstarbega kinnisasja omandamine, ehitus- 
ja kasutuslubade väljastamine, puurkaevu asukoha 

kooskõlastamine, korraldatud jäätmeveoga liitumise 
kohustusest erandkorras vabastamine, korraldatud jäät-
meveoga mitteliitunuks lugemise taotluste rahuldamata 
jätmine, jäätmete ühiskogumismahuti kasutamise taot-
luste rahuldamine, otsustati järgmist:

 » Anti luba Lihula Muusika- ja Kunstikoolil korraldada 
23. jaanuaril 2020 aadressil  Lääneranna vald, Lihula 
linn Tallinna mnt 25 avalik üritus “Lihula kunstikooli 
õpilaste tuleskulptuur algava rotiaasta auks”. Ürituse 
korraldamisel tuleb järgida Lihula valla avaliku üri-
tuse korraldamise korda ja Lääneranna valla heakorra- 
eeskirja.

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja

13. veebruaril 2020 toimus Lääneranna Vallavolikogu 
kahekümne üheksas istung, kus osales  15 ning puudus 
6 vallavolikogu liiget. Päevakorras oli 14 punkti. Vastu 
võeti 6 määrust ja  6 otsust. 

 » Kehtestati Lääneranna valla omandis olevate eluruu- 
mide kasutusse andmise kord, mis reguleerib valla 
omandis olevate eluruumide ja sotsiaaleluruumide 
üürile andmist ning Lääneranna Vallavalitsuse päde-
vust vastavate toimingute tegemisel.

 » Kehtestati Lääneranna valla omandis olevate eluruu-
mide ja sotsiaaleluruumide üüri alumiseks piirhinnaks 
0,50 eurot ja ülemiseks piirhinnaks 5,00 eurot eluruumi 
üldpinna ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus. 

 » Otsustati võõrandada enampakkumise korras Lääne- 
ranna vallale kuuluv vara:

 ◦ kahetoaline korter Ristiku tn 1–22, Lihula;

 ◦ kinnistu lähiaadressiga Vana tee 16, Kirbla küla;

 ◦ kinnistu lähiaadressiga Haagi, Allika küla;

 ◦ kinnistu lähiaadressiga Väänja-Uuetoa, Käru küla;

 ◦ kinnistu lähiaadressiga Otsa, Meelva küla;

 ◦ kinnistu lähiaadressiga Virvesauna, Rauksi küla;

 ◦ kinnistu lähiaadressiga Elektroodkatlamaja, Koonga 
küla;

 ◦ 7/8 kinnistust lähiaadressiga Halli, Koonga küla. 

 » Kehtestati Lääneranna valla jäätmevaldajate regist- 
ri põhimäärus. Andmekogu eesmärk on arvestuse 
pidamine jäätmevaldajate, -vedajate, -tekkekohtade, 
-mahutite ja -liikide kohta. 

 » Kehtestati Lääneranna valla kalmistute registri 
põhimäärus, millega sätestatakse Lääneranna valla 
kalmistute andmekogu asutamise ja pidamise kord, 
sealhulgas andmekogu vastutava ja volitatud töötleja 
ülesanded, kogutavate andmete koosseis, andmete and-
mekogusse kandmise ning väljastamise tingimused ja 
kord. 

 » Otsustati delegeerida Lääneranna valla ametiasutuse 
sisemiste ülesannete täitmisega seotud andmekogude 
asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamine 
Lääneranna Vallavalitsusele.

 » Otsustati nõustuda Aktsiaseltsi Uninaks kasuks isik-
liku kasutusõiguse seadmisega Lihula linnas Lääner-

anna vallale kuuluvatel kinnistutel Valuste tee L2 (kin- 
nistu registriosa nr 13055250, katastriüksus tunnusega 
43001:001:0200, sihtotstarve transpordimaa) ja Valuste 
tee L5 (kinnistu registriosa nr 13578450, katastriüksus 
tunnusega 43001:001:0203, sihtotstarve transpordi-
maa). 

 » Otsustati algatada Lääneranna valla ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 
2020–2032. 

 » Otsustati anda nõusolek valla ametiasutuse hallataval 
asutusel Lääneranna Noortekeskusel liituda mittetu-
lundusühinguga Eesti Avatud Noortekeskuste Ühen-
dus. 

 » Otsustati lähetada vallavolikogu esimees Arno Peksar 
02.–03.04.2020 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kevad-
seminarile. 

 » Otsustati omistada Lääneranna valla aukodaniku nime-
tus Maie Ausmeelele pikaaegsete ja väljapaistvate 
teenete eest Lääneranna valla sotsiaalsüsteemi välja- 
arendamisel. 

 » Tunnistati kehtetuks Lihula Vallavolikogu 28.02.2002 
määrus nr 11 “Lihula valla asutuste ühtse asjaajamis-
korra kinnitamine”.

 » Lääneranna Noortevolikogu aseesimees Hanna Malk 
ja liige Kaspar Arusalu andsid ülevaate Lääneranna 
Noortevolikogu tegevusest.

 » Muude küsimuste all arutleti riigihalduse ministri Jaak 
Aabi välja öeldud ideed maakondlike omavalitsuste 
tekkimise võimaluse suhtes, arendusjuht Margus Källe 
andis teavet Lihula peatänava ja seda ümbritseva lin-
naruumi arhitektuurivõistluse kohta ning abivallava-
nem Martin Tee tutvustas Lääneranna valla teehoiu-
kavas ettenähtud teede korrastamisest 2020. aastal. 
Arutleti OÜ Cumulus Consulting koostatud Lääneranna 
valla haridusvõrgu olukorda ning arengusuundi kajas-
tava aruande üle.

Järgmine Lääneranna Vallavolikogu istung toimub  
12. märtsil kell 14.00 Lihula vallamaja kolmanda korruse 
saalis.

VALITSUS
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Sotsiaaltöö spetsialistide kontaktid:

 » Silva Nilb (toetused) 5649 0392, silva.nilb@laaneranna.ee

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

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

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

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

 » Kinnitati Lääneranna valla huvihariduse ja huvite-
gevuse kokkuvõte 01.01–31.12.2019 ning Lääneranna 
valla  huvihariduse ja huvitegevuse kava perioodiks 
01.01.–31.12.2020.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas lihthanke menet-
lusega riigihanke “Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõt-
lusala taristu väljaehitamine. Ehituse omanikujärele-
valve teenus”. Hanke edukaks pakkumuseks tunnistati 
hanke algdokumentides määratud pakkumuse hin-
damise kriteeriumide alusel OÜ Teehoiu Partnerid pak-
kumus. Eduka pakkumuse esitanud isikuga sõlmitakse 
töövõtuleping peale 5-tööpäevase ooteaja möödumist.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas väikehanke “Lihula 
jäätmejaama projekteerimistööd” eesmärgiga viia 
Lihula Oja tn 8 paiknev jäätmejaam vastavusse kehtiva 
seadusega. Tähtajaks esitas pakkumuse viis pakkujat. 
Kinnitati pakkujate kvalifitseerimise ja pakkumuste 
vastavaks tunnistamise tulemused. Lõpetati ostume-
netlus ja tunnistati edukaks Klotoid OÜ pakkumus. 
Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping ostumenet-
luse tingimustel.

 » Kinnitati Lihula Muusika- ja Kunstikoolis toimuva 
mudilaste loovusringis osalemise tasu hind. Kord näda-
las toimuvas loovusringis osalemine maksab 3 eurot 
ühe osaleva lapse kohta.

 » Muudeti Hanila Vallavalitsuse 26.04.2007 korral-
dust nr 184 “Hanila külas riigi omandisse jäetava vaba 
maatüki nr 9 kasutusvaldusesse andmine, maaüksusele 
nime määramine”.

 » Kinnitati Lääneranna Vallavalitsuse 2020. a hanke-
plaan.

 » Kinnitati Seltsi kinnistul nr 2741732, katastrinumber 
19501:002:0582 raieõiguse võõrandamise oksjonipor-
taalis timber.ee korraldatud enampakkumise edukaks 
ostjaks kõrgeima ostuhinna pakkunud Vesmel OÜ. 
Enampakkumise võitjaga sõlmitakse raieleping ühe 
kuu jooksul.

 » Pärnumaa Omavalitsuste Liidu Üldkogu 10.01.2020 
otsusega 1-4.1/2/2020 on alates 13.01.2020 moodustatud 
POL-i büroo koosseisu sisekontrolli nõuniku töökoht. 
POL on sõlminud tööülesannete täitmiseks  töölepingu. 
Lääneranna Vallavalitsus on sõlminud Tori, Saarde, 
Põhja-Pärnumaa ja Häädemeeste Vallavalitsusega 
koostöölepingu nr 1-5.4/102/2019 sisekontrolli nõuniku 
tööülesannete täitmiseks. Kinnitati sisekontrolli 
nõuniku 2020. aasta tööplaan. Tööplaan vaadatakse üle 
ja muudetakse vajadusel 2020. aasta juunikuus.

 » Kooskõlastati Pärnu loomade varjupaiga hankedoku-
ment.

 » Avaldati tänu ja tunnustati ning anti üle Lääne- 
ranna Vallavalitsuse tänukiri Eda Männilaanele seoses 
juubeliga ja kauaaegse töötamisega Lääneranna vallas, 
Lihula naiskoorile Leelo seoses 75. tegutsemisaastaga, 
Lihula naisrahvatantsurühmale Midli-Madli seoses 20. 
tegutsemisaastaga, Lihula kultuurimajale seoses 30. 
tegutsemisaastaga.

 » Kinnitati Lääneranna valla ametiasutuste struktuur 
ja teenistuskohtade koosseis. Seoses Lihula vallamaja 
3. korruse väljaehitamisega lisati vallamaja koristajale 
0,25 ametikohta. Tunnistati kehtetuks Lääneranna Val-
lavalitsuse 4. juuli 2019 korraldus nr 377 “Lääneranna 
valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade 
koosseisude kinnitamine”.

 » Lõpetati Lääneranna vallas Tuudi külas asuva Vahtra 
maaüksuse erastamise eeltoimingud ehitise puudumise 
tõttu maaüksusel. Määrati Vahtra maaüksusel asuva 

lagunenud ja kasutusest väljalangenud ümbrust ja 
maastikupilti tunduvalt kahjustava ehitise kõrval-
damise tähtpäevaks 15.02.2021. Tunnistati kehtetuks 
Lihula Vallavalitsuse 29.04.1998 korraldus nr 176 “Maa 
ostueesõigusega erastamine”.

 » Kinnitati  2020. aastal Lääneranna valla haridusasu- 
tuste tegevuskulu arvestuslik maksumus.

 » Võttes aluseks laekunud mittetulundusliku tegevuse 
tegevuse taotlused, eraldati Lääneranna valla eelarvest 
mittetulundusliku tegevuse toetust 34 mittetulun-
dusühingule kogusummas 72 257 eurot  ja 7 seltsingule 
kogusummas 4338 eurot. 

 » Kinnitati Karuse kalmistu kinnistul nr 2090632, 
katastrinumbriga 19501:002:0457 raieõiguse võõran-
damise oskjoniportaalis timber.ee korraldatud enam-
pakkumise edukaks ostjaks kõrgeima ostuhinna pak-
kunud Vesmel OÜ. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse 
raieleping ühe kuu jooksul.

 » Anti perearst Madis Veskimägile üürile Lääneranna 
valla omanduses olevas Varbla teeninduspunktis 
asuvad ruumid nr 13, 15, 17 arvestusliku pinnaga 48,8 m2 
ning üürihinnaga 100 eurot kuus pluss kommunaalku-
lud. Sõlmitakse tähtajaline, viieastane üürileping.

 » Võeti seisukoht Mölderkivi kinnistu kasuks sundval-
duse seadmise või isikliku kasutusõigusega koorma-
mise suhtes. Otsustati pakkuda Mölderkivi kinnistu 
omanikule võimalust valida sundvalduse seadmise ja 
isikliku kasutusõigusega koormamise vahel.

 » Arutati Matsalu Veevärk AS esitatud avaldust, et 
Lääneranna Vallavalitsus alustaks avalikes huvides 
sundvalduse seadmisega Lääneranna vallas Vatla külas 
asuvat Farmi kinnistut läbival erateel. Vallavalitsuse 
seisukoht oli, et läbi Farmi kinnistu Biotiigi kinnistule 
jõudmiseks praegu takistusi ei tehta ning hetkel on 
käsil kohtuvaidlus tee omanikule makstava tasu ja tee 
kasutamise tingimuste üle. Kuivõrd kohtuvaidlus on 
pooleli, siis Lääneranna Vallavalitsus ei pea praegu 
vajalikuks algatada sundvalduse seadmise menetlust.

 » Maa-amet andis välja korralduse 21.01.2020 nr 
1-17/20/169 Pärnu maakonna asuva Koonga dolokivi-
maardla registrikande muutmise kohta. Maa-amet 
soovis korraldusega võtta arvele uue koguse maavara-
varu. Vallavalitsus tutvus korraldusega ja võttis seisu-
koha, et  Maa-ameti poolt välja antud korraldus vaid-
lustatakse. Nimelt on üldplaneeringus antud maa-ala 
(mille aluse maavara soovis Maa-amet võtta arvele), 
reserveeritud dolokivimaardlasse viiva tee tarbeks 
ning uue maavaravaru arvelevõtmine kitsendaks tule-
vikus võimalusi rajada uus tee dolokivimaardlani.

Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kaksteist eel-
nõud.

Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on 
leitavad Lääneranna Vallavalitsuse elektroonilisest doku- 
mendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendi- 
register.
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L ääneranna Vallavalitsus alustas eelmisel aastal val-
lale kuuluvate looduskaitseliste piiranguteta, kuid 

seni majandamata metsade majandamist. Kui eelmisel 
aastal kerkisid esile vaid mõned üksikud küsimused, mis 
said küsijatele ka vastatud, siis tänavu Karuse kalmistu 
juures asuvate metsade majandamine tekitas nii suurt 
poleemikat, et see ei näi vaibuvat. Lääneranna Teataja 
toimetaja Kristina Kukk palus vallavanem Mikk Pikk-
metsal selgitada, mis siis Karuse kalmistu ümber toimu-
vast metsast saab ning kuidas on vald plaaninud metsa 
majandada.

Mis saab Karuse kalmistu vahetus läheduses olevast  
metsast?

Karuse kalmistu kinnistul on koostatud metsakorraldus-
kava, mille alusel antud metsa majandamist vallavalitsus 
korraldanud on. Vaadates nii metsakorralduskava kui ka 
selle alusel tehtud metsateatist, siis on timber.ee oksjoni-
keskkonnas müüdud raieõigus mahus 281 tm. 

Metsakorralduskava on koostanud vastava pädevusega 
spetsialist ning metsateatis on kooskõlastatud Keskkon-
naameti ja Muinsuskaitseametiga.

Vaadates eraldist 3, mis asetseb mõlemal pool kalmistule 
viivat teed ja jääb suure tee ja vana maantee vahele, siis 
sellel eraldisel on plaanitud raieid mahus 54 tm, eraldisel 
3 olev metsa tagavara 629 tm. Nagu eeltoodust näha, on 
raiet plaanitud vähem kui 10% metsatagavara mahust. 
Lisaks on eraldisel 3 kohustus teha raied saemeestega ehk 
mitte rasketehnikaga.

Raie tegemisele seati järgmised tingimused:
 ◦ Raietähtaeg: 09.01.2021

 ◦ Väljaveotähtaeg: 09.01.2021

 ◦ Ladustamise kohad: kooskõlastab ostja

 ◦ Väljaveoteed: kooskõlastab ostja

 ◦ Metsateatised number: 50000357995, 50000357997, 
50000357999, 50000358001, 50000358003

 ◦ Seemne- ja säilikpuud: vastavalt metsaseadusele

 ◦ Muud piirangud/tingimused: Raietöid ei tohi teha 
linnurahu ajal ehk 15. aprillist 15. juulini. Eraldistel 
3, 5 ja 6 tuleb tööd teha saemeestega. Jälgida met-

sateatisel Keskkonnaameti välja toodud tingimusi 
raietööde tegemiseks.

Täiendavaid raieid metsakorralduskava ette ei näe 
ning vallavalitsus ei ole ka midagi rohkemat plaaninud. 
Seetõttu ei saa kuidagi nõustuda siin-seal leviva seisuko-
haga, et kalmistu ümbrus lagedaks raiutakse ja et raieks ei 
ole tingimusi ette nähtud.

Rääkige metsade raiumisest üldisemalt, miks seda 
tehakse ja kus on tänavu veel raietöid oodata?

Eelmise aasta eelarve menetluse käigus lisas vallavalitsus 
tulureana “3231 Tulu metsa- ja põllumajandusest” ning 
eelarve arutelude käigus küsis volinik Andri Annerviek, 
milliseid metsi ja kuidas plaanitakse majandada. Valla- 
valitsus on seisukohal, et vallale kuuluvaid metsasid, mis 
ei oma looduskaitselisi piiranguid ning mida ei ole varase-
malt majandatud, tuleb majandada. Volikogu istungil sai 
ka näidatud vallale kuuluvate metsade asukohad.

Vallale kuuluvaid metsi on vallavalitsus majandanud 
järgmiselt:

 » tellitakse metsakorralduskava koostamine

 » esitatakse metsakorralduskaval põhinev metsateatis 
Keskkonnaametile

 » Keskkonnaamet vajadusel täiendab/esitab soovitused 
muudatusteks ning kinnitab seejärel täiendatud met-
sateatise

 » seejärel otsustab vallavalitsus raieõiguse müügi oks-
jonil vastavalt metsakorralduskavas ja metsateatises 
välja toodud mahtudele ja tingimustele

 » oksjoni võitnud ettevõttega sõlmitakse leping, kus 
sätestatakse mahud ja tingimused

Eelmisel aastal planeeriti raieõiguse müüki mahus 110 
000 €, aasta lõpuks oli eelarve täidetud summas 125 000 €. 
Raieid tehti Lodu kinnistul Alakülas ja Aruvälja kinnistul 
Tuudil.

Käesolevaks aastaks on eelarvesse planeeritud tulu met-
samajandamisest 50 000 €. Raied on planeeritud Seltsi 
kinnistul Hanilas, Karuse kalmistu kinnistul Kinksi külas, 
võimalusel ka Otsa kinnistul Alakülas.

Vallale kuuluvate metsade majandamisest

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

neva vallavara:

 » Neljatoaline korter Tööstuse tn 2–1, Lihula, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond. Korter asub elamus ehitusre- 
gistri koodiga 105006509, mis paikneb katastriüksu-
sel 41201:001:0016. Kinnistusraamatu registriosa nr 
80103278 moodustab 470/7860 mõttelist osa kinnisas-
jast, mille eluruumi reaalosa pind on 74,5 m2. Korter on 
lokaalse keskküttega. Vara alghind 7000 eurot

 » Kahetoaline korter Luha tee 1–5, Kirbla küla, Lääne- 
ranna vald, Pärnu maakond. Korter asub elamus ehitus- 
registri koodiga 105005673, mis paikneb katastriüksu-
sel 41103:001:0076. Kinnistusraamatu registriosa nr 

80079889 moodustab 479/10248 mõttelist osa kinnisas-
jast, mille eluruumi reaalosa pind on 47,9 m2. Korter on 
lokaalse keskküttega. Vara alghind 1400 eurot

 » Ühetoaline korter Tööstuse tn 2–17, Lihula, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond. Korter asub elamus ehitusre- 
gistri koodiga 105006509, mis paikneb katastriüksu-
sel 41201:001:0016. Kinnistusraamatu registriosa nr 
80103278 moodustab 275/7860 mõttelist osa kinnisas-
jast, mille eluruumi reaalosa pind on 27,5 m2. Korter on 
lokaalse keskküttega. Vara alghind 4400 eurot

 » Kahetoaline korter Konnalupsu 4, Tõusi küla, Lääne- 
ranna vald, Pärnu maakond. Korter asub elamus ehitus- 
registri koodiga 103026014, mis paikneb katastriüksu-
sel 86302:002:0360. Kinnistusraamatu registriosa nr 

Vallavara müük
Aare Lauren 
Varahaldur
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H ajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17. 
veebruarist kuni 17. aprillini 2020. Programmi 

eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elava- 
tele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi 
aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega 
maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate 
majapidamiste jaoks veevarustus- ja kanalisatsioonisüs-
teemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüs-
teemide rajamiseks.

Programmi tingimused
 » Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 

1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni maja- 
pidamine, millele projektiga toetust taotletakse

 » Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmetel katke-
matult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetus- 
lepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga 
toetust taotletakse

 » Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude mak-
suvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud

 » Projektil võib olla kaastaotleja(id). Kaastaotlejale keh-
tivad samad tingimused kui taotlejalegi

 » Taotluse esitamise päeval peab kohalik omavalitsus 
olema kinnitanud eelmise toetuse kasutamise aruande 

 » Taotlus tuleb esitada iga toetatava valdkonna kohta 
eraldi

 » Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu 
sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõp-
penud 31. oktoobriks 2021

 » Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise 
kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks 
loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist 
saadud toetuse summa

 » Omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt 
33% projekti kuludest

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esita-
da paberkandjal Lääneranna Vallavalitsusele või digitaal-
selt allkirjastatuna e-posti aadressile vallavalitsus@laane-
ranna.ee hiljemalt 17. aprilliks 2020.

Taotlusvormid ja programmi täpsemad tingimused 
on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt:  
http://bit.do/hajaasustus2020

Lisainfo:
 » Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK): Tiina Loorand  

+372 663 1888 või tiina.loorand@rtk.ee

 » Lääneranna Vallavalitsuse keskkonna- ja arendusspet-
sialist Maia Leola +372 477 2732, +372 5384 3447 või 
maia.leola@laaneranna.ee

Algab hajaasustuse programmi taotlusvoor
Maia Leola 
Keskkonna- ja arendusspetsialist

80511074 moodustab 398/3660 mõttelist osa kinnisas-
jast, mille eluruumi reaalosa pind on 39,8 m². Korter on 
lokaalse küttega. Vara alghind 3500 eurot

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

 » Kahetoaline korter Ristiku tn 1–22, Lihula, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond. Korter asub elamus ehitusre- 
gistri koodiga 105006591, mis paikneb katastriüksu-
sel 41201:0041:0021. Kinnistusraamatu registriosa nr 
14827328 moodustab 509/15540 mõttelist osa kinnisas-
jast, mille eluruumi reaalosa pind on 50,9 m². Korter on 
elektriküttega. Vara alghind 5000 eurot

 » Kinnistu lähiaadressiga Vana tee 16, Kirbla küla, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond, katastriüksus 
41103:001:0021. Kinnistu pindala 2294 m², 100% elamu-
maa. Vara alghind 1300 eurot

 » Kinnistu lähiaadressiga Haagi, Allika küla, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond, katastriüksus 43001:001:0281. 
Pindala 4992 m², 100% elamumaa. Kinnistul asuvad 
elamu (ehitisealune pind 123 m², ehitisregistri nr 
120813047) ja kuur (ehitisealune pind 73 m², ehitisre- 
gistri nr 120813085). Vara alghind 5000 eurot

 » Kinnistu lähiaadressiga Väänja-Uuetoa, Käru küla, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond, katastriüksus 
43001:001:0311. Pindala 3518 m², 100% elamumaa. Kin-
nistul asub üksikelamu (ehitisealune pind 136 m², ehitis-
registri nr 121277309). Vara alghind 2000 eurot

 » Kinnistu lähiaadressiga Otsa, Meelva küla, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond, katastriüksus 41101:001:0574. 
Pindala 6818 m², 100% elamumaa. Kinnistul asuvad 
elamu (ehitisealune pind 113,8 m², ehitisregistri nr 
120770522) ja abihoone (ehitisealune pind 118,2 m², 
ehitisregistri nr 120813085). Vara alghind 5000 eurot

 » Kinnistu lähiaadressiga Virvesauna, Rauksi küla, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond, katastriüksus 
43001:001:0395. Pindala 3954 m², 100% elamumaa. Kin-
nistul asub elamu (ehitisealune pind 58 m², ehitisregistri 
nr 121282943). Vara alghind 3000 eurot

 » Kinnistud lähiaadressiga Elektroodkatlamaja, Koonga 
küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, katastriüksus 
33404:002:0108 ja Alajaama, Koonga küla, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond, katastriüksus 33401:001:0395. 
Pindala 1227 m², 100% tootmismaa. Kinnistul asub 
hoone (ehitisealune pind 197 m², ehitisregistri nr 
120271133). Vara alghind 2000 eurot

 » 7/8 kinnistust lähiaadressiga Halli, Koonga küla, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond, katastriüksus 
33404:002:0167 ja Remondi, Koonga küla, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond, katastriüksus 33404:002:0168. 
Pindala 7/8 4145 m², 100% tootmismaa. Kinnistul asub 
hoone, kaarhall (ehitisealune pind 775,5 m², ehitisre- 
gistri nr 120270702). Vara alghind 6000 eurot

Küsimuste korral palume ühendust võtta Lääneranna val-
la varahalduri Aare Laureniga e-posti teel aare.lauren@
laaneranna.ee või telefonil 5699 0048.
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L ääneranna Vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liidu 
korraldatud arhitektuurivõistluse Lihula peatänava 

kujundamiseks võitis ideekavand “Hõbelauk” arhitek- 
tuuribüroolt b210 OÜ. 

EV100 ja Eesti Arhitektide Liidu algatuse “Hea avalik ruum” 
jätkuprogrammi osana korraldatud arhitektuurivõistlusega 
otsiti Lihula linna peatänavale uut terviklikku lahendust, 
mis muudab linnasüdame tänapäevaseks ja esinduslikuks 
avalikuks ruumiks. Võistlusala moodustavad Tallinna 
maantee ja selle äärde jäävad kinnistud; Lihula linnuse-
mägi, laululava ja mõis võistlusala põhjaosas ning Jaama 
tänava ääres olev Lääneranna vallavalitsuse kinnistu koos 
võimalike ühendustega Lihula gümnaasiumini. Lihula on 
19. sajandist pärineva südamikuga kompaktne väikelinn, 
mille kesklinn kuulub muinsuskaitse alla.

Arhitektuuribüroo b210 OÜ võidukavandis “Hõbelauk” on 
žürii arvamusel kõige paremini ära tajutud Lihula südame 
ajalooliste rajatiste, nagu kõrts, mõis ja kirikud, visuaalne 
ja sümboolne tähendus. Neid on oskuslikult esile tõstetud 
ja pakutud välja usutav ning realiseeritav stsenaarium 
väikelinna avaliku ruumi atraktiivsemaks muutmiseks. 
“Kiiduväärt on tundlik ja poeetiline lähenemine, tehtud 
ettepanekud on suures osas realiseeritavad, vajalikud ning 
ökonoomsed. Nauditav on professionaalne vormistus ja 
visuaalne keel,” kommenteeris žürii liige, Lääneranna val-
lavanem Mikk Pikkmets.

Algatuse “Hea avalik ruum” programmijuhi Kalle Vel-
levoogi sõnul hoiavad autorid tööd kui tervikut hästi koos, 
siin on elegantsi ja tugevaid elemente: kõrtsi ja Konsumi 
ette on planeeritud laiem plaadistatud ala, millest võiks 
kujuneda Lihula peaväljak; õigeusu kiriku tundliku kon-
serveerimisega moodustub mõjus haljastusega siseruum 
erinevateks ühistegevusteks; Vabadussõja monumendi 
taha on kavandatud tiikide aed jne. “Kõigi nende ideedega 
saab edasi töötada ning võidutöös on loodud visuaalselt 
atraktiivne terviknägemus, mida saab aluseks võtta Lihula 
avaliku ruumi pikaajalisel kujundamisel,” usub Vellevoog.

Lääneranna vallavalitsuse arendusjuhi ning arhitektuuri- 
võistluse žürii esimehe Margus Källe sõnul soovib vald 
saada Lihula peatänavale tervikliku ja inimsõbralikuma 
pikemaajalise lahenduse. Ümberehituse eesmärk on muuta 
ruum tänapäevaseks, esinduslikuks ja ajaloolist pärandit 
rõhutavaks avalikuks ruumiks, mis pakub linnaelanikele 
ja külalistele meeldivat ja turvalist olemist ja tegevust. 
Margus Källe sõnul viiakse projekt ellu vastavalt valla 
finantsvõimekusele jupikaupa. 

Lihula peatänava arhitektuurivõistlusele esitati seitse 
tööd, mis kõik kvalifitseerusid ning pääsesid hindamisele. 
Žürii otsustas premeerida kolme parimat tööd ning anda 
välja kaks ergutuspreemiat.

Esikohapreemia suuruses 9000 eurot pälvis võistluse 
võidutöö “Hõbelauk” arhitektuuribüroolt b210 OÜ (autorid: 
Arvi Anderson, Kristian Taaksalu, Aet Ader, Mari Hunt, 
Nele Šverns ja Karn Tõugu). Teise koha ja 7000-eurose 
preemia sai võistlustöö “Detsember” arhitektuuribüroolt 
Eskapist OÜ (autorid: Ivar Lubjak ja Maria Pukk) ning kol-
manda koha ja 5000-eurose preemia sai võistlustöö “Vöö” 
arhitektuuribüroolt Arhinaut OÜ (autorid: Linn Nagel, 
Harris Vamvakas ja Xenia Vennemann). Kolmanda koha 
pälvinud kavand “Vöö” osutus ühtlasi ka Lääneranna Val-
lavalitsuse korraldatud rahvahääletuse võitjaks ehk pub-
liku lemmikuks.

Ergutuspreemiad suuruses 2000 eurot anti võistlustöödele 
“Aja peegeldused” (autorid Kadi Tuul ja Tiia Taevere, 
Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ ja Taevere OÜ) ja “Poop-
puu” (autorid Helina Niitvähi, Kristine Kurro, Angela Tal-
umets, Walter Mora ja Ra Luhse; arhitektuuribüroo Luhse 
& Tuhal OÜ).

Võistluse žüriisse kuulusid Lääneranna vallavalitsuse 
arendusjuht Margus Källe; Lääneranna vallavanem Mikk 
Pikkmets; Lääneranna vallavalitsuse liige Tiina Lobja; “Hea 
avalik ruum” programmijuht Kalle Vellevoog ning arhitek-
tid Tiina Tuulik, Jaak Huimerind ning Toivo Tammik.

Selgus Lihula peatänava uus ilme 

K eskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas kesk-
konnaprogrammi taotlusvooru kogumahuga 13,5 

miljonit eurot. Keskkonnaprojekte on oodatud esitama nii 
kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, siht- 
asutused, ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused kui ka 
mitmesugused keskkonnaorganisatsioonid ning füüsili- 
sest isikust ettevõtjad. Taotlusvooru tähtaeg on 16. märts 
2020.

Taotlusvoor avatakse veemajanduse, metsanduse, loodus-
kaitse, keskkonnateadlikkuse, kalanduse, atmosfääriõhu 
kaitse, merekeskkonna ja ringmajanduse valdkonnas kind-
latele tegevustele.

KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Rene Kokk 
sõnab, et Keskkonnaministeeriumil on sel aastal fookuses 
ringmajanduse, elurikkuse, metsanduse ja kliimateemad. 
“Kuna taotlusvooru sihtgrupp on lai ja toetatavate tege-

KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru



9L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  2  ( 2 5 )  2 0 2 0

K aitsevägi korraldab 21. aprillist kuni 22. maini 
õppuse Kevadtorm, millel osaleb enam kui 10 000 

sõdurit Eestist ja liitlasriikidest.

Õppusel harjutab kaitsevägi erinevate tasandite staabitöö 
protseduure ja juhtimisvõimet ning kaitseväe ja Kaitse- 
liidu tegutsemist koostöös liitlasüksustega kriisi ja sõjaaja 
ülesannete täitmiseks. Samuti kontrollitakse õppusega 
kaitseväe lahinguplaanide sünkroniseeritust, juhtimis-
tasandite vahelist koostööd ja üksuste valmisolekut lahin-
guülesannete täitmiseks.

“Kevadtorm on oluline osa kaitseväe väljaõppetsüklist ning 
vajalik meie üksuste ja liitlaste omavahelise koostöö aren-
damiseks. Kaitsevägi on ääretult tänulik kõikidele omava- 
litsustele ja maaomanikele, kes võimaldavad meil õppust 
oma maa-aladel korraldada, sest oma riigi kaitsmist on alati 
kõige parem harjutada võimalikult tõetruus keskkonnas,” 
ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.

Esimest korda on Kevadtormi põhifookus Kesk-Eestis 
Rapla, Kehtna, Türi, Põhja-Pärnumaa ning Põhja-Sakala ja 
Viljandi valla territooriumil. Kuid väljaõpet viiakse läbi 
samuti ka Lääne- ning Lõuna-Eestis. Õppuse aktiivsed 
tegevused toimuvad nimetatud piirkondades 8.–15. maini. 
Kevadtorm kulmineerub kaitseväe keskpolügoonil 16.–22. 
maini toimuvate lahinglaskmistega.

Lääneranna vallas viiakse harjutused läbi peamiselt Virtsu, 
Lihula ja Vatla piirkonnas. Õppuse ajal esineb Kalli-Karuse 
tee ajutist sulgemist, millest teavitatakse eraldi. Lisaks  
esineb õppekohtades ajutisi kiiruspiiranguid.

“Tugevale riigikaitsele annavad jõu motiveeritud ja teo-
tahtelised inimesed. Kaitseliitlased panustavad oma vaba 
aega õppustel osaledes, et vajaduse korral olla valmis 
kaitsma kodumaad. Meile kõigile on oluline pere ja kodu 
kaitsmine. Riigikaitsesse saab panustada ka oma pereliik-
mete, sõprade ja tuttavate riigikaitselise tegevuse tun-
nustamisega,” sõnas Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna 
pealik kolonelleitnant Rasmus Lippur.

Kogu õppuse perioodil on üle Eesti tavapärasest rohkem 
kaitseväe tehnika kolonnide liikumist ja õhuvahendite 
aktiivsemat tegevust, seetõttu tuleks Kevadtormi vältel 
olla liikluses veelgi tähelepanelikum ning jälgida muutuda 
võivat liikluskorraldust.

Kevadtorm on Eesti kaitseväe iga-aastane lahingõppus. 
Esimene Kevadtormi õppus peeti 2003. aastal. Eelmisel 
aastal toimus õppus 29. aprillist 17. maini peamiselt Ida-
Eesti piirkonnas.

Kevadtorm jõuab ka Lääneranna valda

Lenna  Va inu    23 . I  2020

Õ n n it le m e  v a s t s ü n d in u t  Õ n n i t le m e  v a s t s ü n d in u t  
ja  t e m a  v a n e m a id !ja  t e m a  v a n e m a id !

Talvel lahkunud 

(10.01.2020 – 10.02.2020) 

Arvo Luur       30. V 1950 – 12. I 2020

Helju Pääbo       02. II 1940 – 12. I 2020

Maire Krangolm      05. VI 1965 – 12. I 2020

Sirje Põldäär        01. X 1955 – 13. I 2020

Ene Koljo         19. II 1971 – 13. I 2020

Marge Kõllamaa  31. XII 1943 – 04. II 2020

Kaljo Laasma   06. IV 1942 – 05. II 2020

Ain Hunt                     24. VIII 1936 – 06. II 2020

Ants-Heino Porgand       17. I 1936 – 07. II 2020

Meida Lobjakas                      02. VII 1932 – 07. II 2020

Hans Mõniste           13. I 1958 – 08. II 2020

Avaldame kaastunnet lähedastele

Elanike arv registris 5263

 ◦ 2706 mehed

 ◦ 2557 naised

Sündide arv 1 
Surmade arv 14 

Saabus elanikke 13 
Lahkus elanikke 18

Elanikkonna statistika  
(10. veebruari seisuga)

vuste nimekiri pikk, siis loodame, et erinevad huvigrupid 
esitavad taotlusvooru projekte, mis aitavad leida lahendusi 
neile aktuaalsetele keskkonnateemadele,” sõnab ta. 

“Märkimata ei saa ka jätta, et taas ootame kõiki koole 
ja lasteaedasid toetust taotlema õppekäikude korral-
damiseks. Lisaks toetame sel aastal ringmajanduse 
valdkonnas ettevõtete ressursitõhususe projekte. Samuti 
saavad korteriühistud küsida toetust kütteseadme välja-
vahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks.”

Taotlemine toimub traditsiooniliselt andmesüsteemi 
KIKAS kaudu. Taotlusvooru tähtaeg on 16. märts 2020. 
Rahastusotsuse saanud projektid selguvad selle aasta jaa-
nipäevaks. Toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri 
määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord 
ja tingimused“ alusel. Toetuse töötas välja Keskkonnami- 
nisteerium. Lisainfo veebilehelt kik.ee/et või telefonilt 
627 4171 või 5627 4400.
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13. veebruaril toimunud Lääneranna Vallavo-
likogu istungil otsustati omistada Lääne- 
ranna valla aukodaniku nimetus valla 
kauaaegsele sotsiaaltöö spetsialistile 
Maie Ausmeelele.

Maie Ausmeel asus Varbla valda tööle 
1993. aastal. Ta töötas Varbla valla sot-
siaalnõunikuna 24 aastat. Valdade lii-
tumisest alates töötab ta Lääneranna 
valla sotsiaaltöö spetsialistina.

Maie Ausmeele eestvedamisel asutati 
1996. aastal Varbla hooldekodu, mille tööd 
ta juhtis palju aastaid. Käesoleval hetkel on 
ta ka Sihtasutuse Lääneranna Hoolekanne nõu-
kogu liige.

Sotsiaaltöö spetsialistina tegeleb Maie Ausmeel kõigi 
Lääneranna valla eakatega: teeb kodukülastusi, otsib neile 
hooldajaid ja hooldekodu kohti. Kuigi Lääneranna vald on 
alles pisut üle kahe aasta vana, on tal juba ülevaade kogu 
valla eakatest ja nende probleemidest. Maie Ausmeel tege-
leb aktiivselt valla sotsiaalsüsteemi väljaarendamisega.

Kuigi tema igapäevatöö hõlmab suures osas 
tööd vanuritega, on Maie Ausmeele suureks 

südameasjaks olnud laste heaolu. Ikka ja 
jälle tulevad Varbla kandi kunagised 

noored, nüüdseks juba täiskasvanud 
inimesed, teda tervitama ja tänama.

Maie Ausmeel on suure empaatiavõi-
mega sotsiaaltöötaja, kes oskab mär-
gata inimeste muresid ja neid ka aidata. 

Ta on teinud ja teeb edasi oma tööd, 
arvestamata kellaaja ja nädalapäevaga.

Maie Ausmeel on ka ühiskondlikult 
aktiivne. Ta leiab aega, et osaleda MTÜ 

Varbla Külaseltsi tegevuses.

Oma töö ja ühiskondliku tegevuse kõrvalt ei ole ta unarusse 
jätnud oma perekondagi. Maie Ausmeele peres on kas-
vamas juba neljas põlvkond kolme lapselapselapsega.

Maie Ausmeele tänuväärset tööd ja töökust on hin-
natud Varbla valla vapimärgi, Pärnumaa vapimärgi ja  
Sotsiaalministeeriumi aukirjadega.

Maie Ausmeel – Lääneranna valla aukodanik
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18. veebruaril andsid peaminister Jüri Ratas, sise- 
minister Mart Helme ning Päästeameti peadirektor Kuno 
Tammearu Viljandis Sakala keskuses toimunud piduli-
kul aktusel üle Päästeteenistuse aumärgid ja tänukirjad. 
Lääneranna vallast said tunnustuse Tõnis Nurk ja Mikk 
Luuk Lihula päästekomandost.

“Päästjate igapäevased vaprad teod ja partnerite panus 
päästevaldkonna arengusse on väärt esiletõstmist ja tun-
nustamist,” sõnas siseminister Mart Helme. “Koostöös 
loome turvalise ja ohutu elukeskkonna Eesti inimestele.”

Kokku tunnustati sel korral rekordiliselt 113 inimest, nende 
seas nii Päästeameti töötajaid kui ka häid koostööpartne-
reid. Pidulikul üritusel anti üle 3 päästeteenistuse kuld- ja 
9 hõberisti ning 60 medalit, 12 Päästeameti teenetemedalit 
kuldsete ning  22 hõbedaste tammelehtedega, 1 rändauhind 
ja tänukiri silmapaistva päästealase noorsootöö tegevuse 
eest, 2 tänukirja päästeala noorsootöö edendajatele ning 4 
Siseministeeriumi tänukirja koos hinnalise kingitusega.

Päästeteenistuse medali, mida antakse üle tunnustusena 
keerukatel päästetöödel ülesnäidatud vapruse eest või 
teenete eest päästealal, sai Lihula päästekomando päästja 
Tõnis Nurk. Tõnis on kahekümne aasta jooksul näidanud 
end kohusetundliku ja eeskujuliku päästjana. Meeskonnas 

hinnatud tehnikataipliku ja muheda kaaslasena on ta tee- 
ninud ära kolleegide lugupidamise. 

Päästeameti teenetemedali kuldsete tammelehtedega sai 
Lihula päästekomando komandopealik Mikk Luuk. Teene-
temedal antakse tunnustusena Päästeameti teenistujale 
15-aastase laitmatu või silmapaistvalt hea teenistuse eest 
Päästeametis. 

“Kui me vabariigi aastapäeva eel mõtiskleme, mis on Eesti 
riik, siis on see kindlasti kõik need 113 tunnustuse saajat. 
Iga aumärgi teeninu on andnud hindamatu panuse Eesti 
ühiskonda, nende inimeste kaasabil loomegi iga päev 
ohutut ja turvalist Eestit,” ütles Päästeameti peadirektor 
Kuno Tammearu. 

Lihula päästekomando mehi tunnustati medaliga

8. veebruaril toimus Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 
(ERKL) laiendatud volikogu, kus anti üle ERKLi ja Rah-
vakultuuri Keskuse Pärandihoidja aastaauhind esemelise 
rahvakunsti alalhoidmise  ja arendamise eest, samuti tun-
nustati aruandeaastal silma paistnud meistreid ja ettevõt-
misi.

Maakonna teo tiitli pälvis tänavu Lihula Lilltikandi Selts 
paikkondlike käsitöötraditsioonide alalhoidmise ja Lihula 
lillkirja festivali korraldamise eest. Auhinda käisid vastu 
võtmas seltsi liikmed Eda Aavik ja Urve Selberg.

“Tunnustus on muidugi ootamatu, sest 
me ei korralda festivali tunnustuse 
saamiseks, vaid ikka sellepärast, et 
meile meeldib Lihula lilltikand,” 
ütles Urve Selberg. “Ikka küsid 
endalt, kas oleme seda väärt. Oleme 
üllatunud, aga ka meelitatud. 
Saime kinnitust, et teeme õiget 
asja. Kuivõrd valmistame praegu 
ette kümnendat festivali, on selline 
tähelepanu ja tunnustus väga suureks 
motivaatoriks.”

Lihula Lilltikandi Selts sai maakonna teo tiitli

F
o

to
: e

ra
k

o
gu

Foto: Sandra Urvak



11L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  2  ( 2 5 )  2 0 2 0

Varblas avati tervisetuba

M aagilisel kuupäeval, 02.02.2020 avas perearst 
Madis Veskimägi Varbla teeninduskeskuse ruu- 

mides uue tervisetoa. Uued ja kõikidele nõuetele vastavad 
ruumid, mida hinnanguliselt hakkab külastama 100–120 
inimest kuus, said valmis koostöös Lääneranna Valla- 
valitsusega.

Tervisetoa avamisel ütles Lääneranna vallavanem Mikk 
Pikkmets, et vallavalitsusel on olnud rõõm need ruumid 
võimaldada ning rahaliselt panustada, et need vastaksid 
tänapäeva nõuetele: “Reaalsus on see, et inimesi meil siin 
on, inimesed jäävad vahel haigeks ja siis tuleb nende eest 
hoolitseda. Kuna valla territoorium on meeletusuur ja 
bussidega igale poole ei jõua, siis tuleb teenuseid tuua ka 
inimesele ligemale või hoida neid seal ligidal, kus nad on 
olnud. Täna on meil valla pindadel neli vastuvõtupunkti: 
Koongas, Varblas, Kõmsil ja Virtsus, aasta lõpuks peaks  
ideaalis saama valmis uus tervisekeskus Lihulas.”

Lääneranna Vallavalitsus panustas Varbla tervisetoa 
avamisse kokku u 32 000 €: oote-, vastuvõtu- ja protseduu- 
riruumide ning inva- ja tavatualeti ehitus läks maksma 22 
400 €, millele lisandus 2000 € eest mööblit. Meditsiinisis-
seseadest protseduurivalgusti, kaks läbivaatuslauda, sil-
matabel, kaal, pikkusemõõtja läksid maksma ligi 7000 €. 
Nii ruumid kui ka sisseseade kuuluvad vallale, mistõttu 
pole vaja muretseda, et juhul kui arst peaks lahkuma, jääb 
maha neli tühja seina. Tõstamaa Tervisekeskus OÜ kasutab 
ruume üürilepingu alusel ja katab oma tegevusega seotud 
kulud ise.

Perearst Madis Veskimägi sõnul on ta ruumidega väga 
rahul. “See, mis meil siin praegu on (ruumid – toim), on 
näide heast koostööst meedikute ja vallavalitsuse vahel. 
Kui ma hakkaksin neid ruume ise nullist ehitama, siis 
võib-olla saaks hakkama, aga siis jääks midagi muud olulist 
tegemata. Ja minul konkreetselt ei ole seda kohta siin vaja 
– seda on vaja selle piirkonna inimestele, kuhu nad saavad 
tulla, et abi saada,” ütles Veskimägi ning lisas, et loode-
tavasti kunagi – 10, 20, 30 aasta pärast – saavad nendes-
samades ruumides juba teised meedikud selle piirkonna 
inimesi abistada. “Korras ruumidest veelgi olulisem on aga 
ligipääsetavus. Kui seni pidi haige inimene Varbla kesku- 
sest 3 km jalgsi või autoga sõitma Allika külla, siis nüüdne 
asukoht on märksa parem.” Veskimägi nentis, et kaugemate 
külade, näiteks Paadrema piirkonna patsientidele võib 
transport olla probleemiks, kuid vajaduse korral saab abi 
paluda valla sotsiaaltöötajatelt.

Varbla tervisetoas saab perearsti sõnul teha mitmeid eri-
nevaid analüüse: põletiku-, hemoglobiini-, veresuhkru- ja 
uriinianalüüsid. Lisaks elektrokardiograafia ning selle tele-
meditsiiniline hindamine, samuti haavahooldus ja teised 
protseduurid. Ruumides toimub ägedate ja krooniliste 
haigete käsitlus, raviretseptide digitaalne koostamine, 
väikelaste tervisekontroll ja vaktsineerimine.

Varbla tervisetuba on avatud viiel päeval nädalas, kuid 
vajalik on eelnev registreerimine telefonil 449 6625.  
E, T, K 9–15, N 14–18, R 9–15.

8. veebruaril toimus Pärnu kunstide majas maakondlik 
poiste solistide lauluvõistlus “Poiss on olla vahva, poiss on 
olla hea!”. Lääneranna vallast osales konkursil viis Lihula 
lasteaialast ja kaks Lihula Gümnaasiumi õpilast. 

Kuni 5-aastaste kategoorias saavutas Karl-Sander Kamarik 
III koha, 5–7-aastaste eelkooliealiste seas sai samuti III koha 
Kert Kukk. Laulukonkursil osalesid veel Rasmus Karm, 
Rando Berg-Jürgens, Kristjan Kolõtšev, Karl-Markus Kärp 
ja Marius Põld. 

“Konkursiga jäin väga rahule. Lauljad esindasid meie 
piirkonda üliägedalt,” ütles laste lauluõpetaja Irén Sieberk, 
“Osad poisid – Kert, Kristjan ja Karl-Markus – on juba  staa- 
žikad laulumehed. Rando, Karl-Sander, Rasmus ja Marius 
said aga oma esimesed tuleristsed. Iréni sõnul sütitab 
teda poiste laul: “Kannan oma mõtetes juba pikemat aega 
suuremahulisemat poiste lauluharrastuse projekti. Ehk 
vormub see poistekooriks. Alates sügisest toimub Lihula 
Lasteaias esmaspäeviti tund, millest võtavad osa kahe 
vanema rühma poisid. Ja see on tõeliselt vahva “meeskoor”! 
Rääkimata veel solistidest, kes ka peagi lavalaudadel üles 
astuvad. Väga paljudes poistes näen seda nii-öelda meeste-
laulu ainest.”

“Kasutades juhust, pöördun siinkohal Lihula Meeskoori 
poole. Head laulumehed, tulge taas kokku! Olen ikka 
poistele öelnud, et kui meeskoor jälle laulma hakkab, siis 
kindlasti teen ettepaneku koos poistega ühiskontsertide 
andmiseks. See oleks ju äge,” ütles Irén lõpetuseks.

Laululapsed noppisid preemiaid
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Lääneranna noortevolikogul täitub esimene tegutsemisaasta

15. märtsil tähistab Lääneranna Noortevolikogu esimese 
tegutsemisaasta täitumist. Sellesse aastasse on mahtunud 
mitmeid sündmusi, projekte ja koolitusi. 

Lääneranna Noortevolikogu on Lääneranna valla noorte 
huve esindav esinduskogu ja vabatahtlik ühendus, mille 
põhitegevuseks on noortele ühiskondliku elu korraldamises 
aktiivsema osalemise võimaldamine. Esimesel tegutsemis-
aastal keskendusime pigem Lääneranna Noortevolikogu 
üldsusele tutvustamisele ning ürituste korraldamisele, mis 
loodetavasti kujunevad Noortevolikogu traditsioonilisteks 
üritusteks ning mõnes mõttes “visiitkaartideks”. 

Lääneranna osaluskohvik 2019 
Eelmise aasta mais toimunud osaluskohviku eesmärk oli 
suunata noorte tähelepanu teemadele, mis seda rohkem 
vajaksid, panna õpilasi omavahel arutlema ja kaasa rääkima, 
kogudes nii infot Lääneranna noortevaldkonna aren-
damiseks. Lisaks aitas osaluskohvik arendada noorte oma-
vahelist suhtlust ja koostööd, leida ühiseid puutepunkte 
ning ühendas valla noori.

Osaluskohvikus arutleti viiel teemal: kuidas panna õpi-
lased vabatahtlikult õppima, kutsekoolid, keskkonnahoid, 
suveks tööle ja söömishäired.

Lääneranna Noortevolikogu talgud 2019 
5. mail toimusid Lääneranna Noortevolikogu talgud, kus 
koristati Lihula Gümnaasiumi ümbrust. Talgulisi oli küll 
ainult 15, kuid siiski tehti ära kõik plaanis olnud tööd ning 
talgutega sai koolimaja ümbrus puhtamaks ja ilusamaks. 

Üritusega soovime näidata eeskuju teistele noortele ning 
kaasata neid vabatahtlikesse tegevustesse, mistõttu plaa- 
nime talgud korraldada ka 2020. aastal.

Rutiinist välja: Omadelt omadele
Taotlesime projektitoetust noorte projektikonkursilt 
Ideeviit, mida korraldab Teeviit ning rahastab Haridus- ja 
Teadusministeerium. Taotlesime täissumma ehk 1800 € 
ning positiivse otsuse alusel saimegi soovitu. 

Projekt, mille jaoks toetust taotlesime, kandis nime 
“Rutiinist välja: Omadelt omadele”. Projekti eesmärk oli 
innustada noori kaasa rääkima, tegutsema ning olema 
aktiivsemad, tutvustades neile meie valla/piirkonna noori 
ja noortega tegelevaid inimesi, kes on aktiivsed ja edukad – 
edulood inspireerivad ja tõstavad teadlikkust. 

Hanna Malk  
Lääneranna Noortevolikogu aseesimees

21. veebruaril toimus Maaeluministeeriumis Eesti Vaba-
riigi aastapäevale pühendatud aktus, kus maaeluminis-
ter Arvo Aller andis üle ministeeriumi teenetemärgid ja 
Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) juhatuse esimees 
Raul Rosenberg kuulutas välja 2019. aasta parima piima- 
karja- ja lihaveisekarjakasvataja.

Parima piimakarjakasvataja tiitli pälvis tänavu Aleksandr 
Virolainen osaühingust Vetiku S.T. 

Parima lihaveisekarjakasvataja tiitli sai aga Lääneranna 
vallas tegutseva osaühingu Topi Mõis OÜ omanik Andres 
Vaan, kelle karjas on u 400 lihaveist, kellest ammlehmi 
u 140. Ettevõte tegeleb tõuloomade müügiga ning osaleb 
aktiivselt näitustel ja konkurssidel.

“Mõlemad laureaadid saab eeskujuks tuua oma suhtumise 
poolest ettevõtlusesse – nad on tihedas konkurentsis suut-
nud tootmist arendada ning lisaks tootmisnäitajatele on 

eeskujulik ka nende farmide heakord,” ütles MESi juhatuse 
esimees Raul Rosenberg.

“Minule oli juba nominendiks saamine suur tunnustus, sest 
palju häid lihaveisekasvatajaid on Eestis veel. Parimaks 
valimine oli kindlasti ootamatu,” ütles Andres Vaan. 

400-pealine kari limusiini tõugu lihaveiseid elab kolmes 
uues laudas, kus vägesid juhatab noor pere – peremees 
Andres Vaan, tema abikaasa Liinu ning varsti kaheseks 
saav poeg Jasper. Limusiini tõugu veiseid hakkas Andres 
Vaan kasvatama eeskätt tänu Leino Vessartile, tublile are-
tajale, kes tõi selle tõu Eestisse ja propageeris seda. “Temalt 
tulid meie tallu esimesed limusiini tõugu veised. Lisaks on 
limusiini tõug maailmas laialt levinud, kasvab kiiresti, on 
väga hea lihakusega ja efektiivne,” nentis Vaan.

Vaani sõnul on lihaveisekasvatus Eestis arenenud viimase 
kümnendiga väga palju: “Palju on toodud välisriikidest tõu-
materjali, mis on aidanud tõsta karjade taset. Tänu pare-
male kvaliteedile on saanud lihaveiseid eksportida mitme- 
tesse välisriikidesse.” Siiski möönab ta, et paar viimast 
aastat ei ole Eestis toimetavate lihaveisekasvatajate elu 
olnud kerge. “Toodangu hinnad on langenud viimaste aas-
tatega, samas teame, et kulud kogu põllumajanduses, kaasa 
arvatud lihaveise sektoris on suurenenud, sealhulgas töö-
jõukulud, masinate hinnad, põllumaa ostu- ja rendihinnad.” 
Kõik see omakorda tähendab investeeringute edasilükka-
mist, üldse ära jätmist või halvemal juhul lihaveisekasva-
tuse ettevõtete lõpetamist.

“Ma arvan, et lihaveisekasvatuses on palju asju hästi 
tehtud, kuid kuna Eestis on siiski väga vähe lihaveiseid, 
siis paremate tulemuste ja hindade saamiseks võib aidata 
suurem koostöö tootjate vahel. Info- ja kogemuste vahetus 
aitab ühtlustada taset erinevate tootjate vahel ja sellega 
tõuseb lihaveiste kvaliteet,” ütles Vaan lõpetuseks.

Andres Vaan – parim lihaveisekarjakasvataja 2019
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A nts-Heino Porgand sündis 17. 
jaanuaril 1936. aastal Matsalu 

külas, majas mille ehitas isa maale, 
mis oli saadud Vabadussõja kange-

lastegude eest. Pere vajas töökat 
perepoega, kuid talutööde koorem 
langes Antsu õlgadele ootamatult 
vara, kui isa 1945. aastal arretee- 
riti ja Siberisse saadeti. Põhjuseks 

osalemine Omakaitses. Ka üle-
jäänud pere pidi üle elama 1949. 

aasta märtsiküüditamise hirme, kuid 
siiski õnnestus neil metsas end varjata 

ja lõpuks küüditatute rongist maha jääda. 

Ants sai hariduse Matsalu koolis ja seejärel õnnestus minna 
Vigalasse traktoristide kursusele. Sellest ajast pühendas 
Ants oma elu tehnikale ja põllumajandusele. Oma maa 
tuli loovutada uuele riigikorrale, kuid tööd leidus Tuudi ja 
Tarva masinatraktorijaamas, seejärel, Matsalu ja Karuse 
kolhoosis ning taas iseseisvas Eestis oma talu ja mitme 
maha jäetud talu põldudel. 

Ants oli abivalmis ja pakkus külas alati lahkelt abi trak-
toritöödes. Ta ei olnud jutumees, rohkem ikka tegutseja. Ta 
oli vanim külaelanik, kes oli sündinud Matsalus ja peaaegu 
kogu elu siin ka elanud, seetõttu teadis ta jutustada palju 
endistest aegadest. 

Matsalu külade rahvas tunneb kaasa perele ja jääb Antsust 
puudust tundma.

In memoriam Ants-Heino Porgand 17. I 1936 – 07. II 2020
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N eli aastat tagasi loomepuhkusele läinud harras-
tusteatrite päev tuleb taas – aprillikuu viimasel 

laupäeval, 25. kuupäeval, saavad Kõmsi Rahvamajas 
kokku näitlejad ja pealtvaatajad.

“Idee korraldada harrastusteatrite päev küpses 2007. 
aastal, kui ümberringi hakkas tekkima erinevaid külateat- 
reid ja harrastustruppe,” ütles Kõmsi Rahvamaja juhataja 
Lea Mäeorg. “Eks lavakunst ja näitlemine on ka üks rah-
vakultuuri osa, mis piirkonniti on vast vähem tähelepanu 
saanud.”

Aastakese koguti julgust ning juba 2008. aastal toimus 
esimene Läänemaa harrastusnäitetruppide ja külateatrite 
festival. Teise festivali lõpus tuli Lea juurde seltskond teat-
ripisikust nakatunud kohalikke, kes teatasid, et nad teevad 
nüüd ise ka trupi – nii sündiski KÕT! Teater, mille liikmed 
osalesid mentorkoolitusel Andrus Vaariku käe ja juhen-
damise all terve hooaja.

“Meie maja ja lava on näitemängu tegemiseks nagu loodud. 
Mõni tegeleb rohkem koorilaulu, mõni rahvatantsuga. Meil 
on teater,” ütles Mäeorg. Nii tekkiski järjepidevus – igal 
aastal kohtusid aprillis Kõmsi Rahvamaja lavalaudadel 
harrastusteatrid, parimatel aastatel oli osalejaid koguni 8. 
“Kui Läänemaa rahvakultuuri osakond meie üritusele oma 
õla alla pani, tuli meile ka tuntust juurde ja nii tekkis võima-
lus kutsuda nimekaid žüriiliikmeid ja jagada auhindu,” ütles 
Mäeorg.

2015. aastal peeti Kõmsil ka Läänemaa, Saaremaa, Hiiu-
maa ja Pärnumaa provintsiteatrite päevad. See aga Kõmsile 
pidama ei jäänud, sest käib külakorda.

2016. aastal toimus samuti harrastusteatrite päev, mis oli 
järjekorras 9, kuid siis tuli muutuste aasta. “Haldusreformi 
tagajärjel hakkasid muutuma maakondade ja valdade 
piirid, samuti hakkas osalevaid truppe jääma vähemaks. 
Tundsime, et vajasime veidi hingetõmbepausi.”

Nagu öeldakse, aeg annab arutust ja nüüd tundsid korral-
dajad, et on taas aeg edasi minna. “Kuna oleme nüüd Pärnu 
maakond ja Pärnumaa harrastustruppide festival toimub 
nagunii, siis korraldame seda omas formaadis, kutsudes 
erinevatest piirkondadest harrastusteatrite truppe. Kutsed 
lähevad Saaremaale, Raplamaale, Pärnumaale. Esindatud 
on kindlasti ka koduteater,” ütles Lea Mäeorg. “Vaatame, 
kuidas õnnestub.” 

Lea sõnul loodavad korraldajad pakkuda nii publikule kui 
ka teatrit tegevale harrastajale taas koostegemise emot- 
siooni ja tahet. 

Lõpetuseks rääkis Lea ühe toreda seiga, mis juhtus harras-
tusteatri päevade algusaastatel. “Palivere näitetrupi 
juhendaja Reimo Sagor ütles peale Sinihabeme rolli mängi-
mist, kui oli saanud parima meespeaosatäitja auhinna, et 
järgmist aastat ei julge ta lubada, sest tahaks minna lavaka 
katsetele. Ilmselt teavad kõik, milline näitleja on temast 
saanud.” 

Harrastusteatrite päev tuleb taas

Lääneranna noorte tänugala
Kuulutasime välja 2019. aasta Lääneranna valla noortevald-
konna tunnustuskonkursi, mille tulemusena andsime 
Lääneranna noorte tänugalal välja järgmised tiitlid: aasta 
noorte toetaja (Anneli Pikkmets), aasta noorsportlane 
(Eerik Pank), aasta noormuusik (Andri Lobjakas), aasta 
nooraktivist (Lii Urb), aasta noorõppur (Silver Nikkel) ja 
aasta noorkoomik (Randar Luik).

Lääneranna Noortevolikogu liikmed on osa võtnud mit-
metest konverentsidest, aruteludest ning korraldanud tut-
vustusüritusi. Oleme osalenud pea kõigil Eesti Noorteühen-
duste Liidu hooajalistel seminaridel ning juhtide 
ümarlaudadel, käinud aruteluõhtutel ning inspiratsiooni- 
päevadel. Noortevolikogust oleme käinud rääkimas Türi 

Põhikooli IV projektipäeval “Meie võimalused ühiskonnas” 
ning Lihulas ja Kõmsil korraldatud tutvustusüritustel. 

Aasta jooksul valmis Noortevolikogule logo, kontod sot-
siaalmeedia platvormidel Facebook ja Instagram. Samuti on 
meil 2020. aastal võimalus kasutada kodulehena avanevat 
noorteportaali noored.laaneranna.ee. 

Lääneranna Noortevolikogu esimene tegutsemisaasta oli 
kõigile asjaosalistele suur pingutus, kuid andis ka tohutult 
kogemusi. 

Oleme tänulikud, et meie valla noored on motiveeritud 
ning tulevad kõigi meie ideedega rõõmuga kaasa. 
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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

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

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 vahva ürituse kohta jõuaks tuhandete 
 meie valla elanikeni, lisa teave aegsasti  meie valla elanikeni, lisa teave aegsasti 

 veebilehele  veebilehele www.kultuurikava.eewww.kultuurikava.ee.

Märts

...–31.03 on Kõmsi Rahvamajas avatud Haapsalu 
Fotoklubi “Aastanäitus 2019 Loodus”. Fotonäitust saab 
vaadata tööpäeviti kella 9–14, samuti õhtustel lahti-
oleku aegadel. Muul ajal ja nädalavahetusel saab ühen- 
dust võtta tel 525 3236

7.03 kell 20.00 Kõmsi Rahvamajas naistepäevapidu. 
Laval mustkunstnik Kevinski Show, tantsumuusikat 
ansamblilt Qvalda, peo diskohitte keerutavad DJ Rego 
ja DJ Kalwy. Kohal Kelmar Catering. Piletid eelmüügis 
8 €, kohapeal 10 €

8.03 kell 12.00 Lihula mõisas ajalooklubi. Teise maail-
masõja aegsest põgenemisest Läände ja eestlastest vabas 
maailmas räägib Sander Jürison. Tasuta, suupistete 
kaasavõtmine ühisele kohvilauale on sobiv

8.03 kell 14.00 Mihkli pastoraadis jumalateenistus

10.03 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas uus Eesti film 
“Asjad, millest me ei räägi”, pilet 5 €, alla 14 a keelatud!

13.03 kell 19.30 Varbla Rahvamajas Varbla mälumän-
gusarja 2019/2020. hooaja 6. mäng

14.03 kell 9.00 Varbla rahvamajas Varbla XXIII võrk-
palliturniir. Turniirist pääsevad osa võtma 8 liikme- 
lised võistkonnad, oodatud on kuus naiskonda ja kuus 
meeskonda. Võistkondade registreerimine kestab seni, 
kuni kohti on. Kõigile korralduslikele küsimustele 
vastab Harli Käärt harlikaart@gmail.com 

14.03 kell 12.00 Lihula Kultuurimajas “Selgeltnägi-
jate tuleproovi tuur 2020”. Kohal selgeltnägijad Anzori 
Odisharia, Kristi, Zhanna, Oskana Karajev, Mari-Liis 
Pae, Geit Eero ja teised. Pilet 15 €

14.03 kell 21.00 Varbla rahvamajas tantsuõhtu an- 
sambliga "MisSiis". Pilet 5 €

18.03 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas animafilm 
“Edasi”, pilet 3 €

19.03 kell 19.00 Kõmsi Rahvamajas Kalle Sepa ja Mikk 
Tammepõllu kontserttuuri “Risti-rästi” lisakontsert. 
Kontserdi piletid hinnaga 10 € eelmüügis Kõmsi Rah-
vamajas ja Piletilevis; toimumispäeval piletid kohapeal 
13 €

22.03 kell 12.00 Varbla Rahvamajas eakate klubi 
Randlane koosviibimine

22.03 kell 14.00 Mihkli pastoraadis jumalateenistus

25.03 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas uus Eesti film 
“Rain”, pilet 5 €

26.03 kell 19.00 Varbla Rahvamajas Pärnu-Jaagupi 
aleviteater Rändtirtsud Tõnis Braksi etendusega “Aru-
välja kosjanaljad”. Pilet 5 €

27.03 kell 20.00 Lihula Kultuurimajas tuur “Meie 
Mees ja Maie vanad aga kobedad” ning laval ka Sulo. 
Piletid müügil Ticketer.ee ja kohapeal! Eelmüük 12 € 
(kuni 20.03) ja laudade broneerimine telefonil 477 8191. 
Alates 21.03 ja kohapeal pilet 15 €, oma söögi-joogiga 
sisse ei pääse! Kohapeal avatud baar!

31.03 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Vana Baskini 
Teater etendusega “Unerohi”, pilet 17/15 €. Piletite 
broneerimine ja müük Lihula Kultuurimajas T–R kell 
10.00–16.00 või telefonil 477 8191. Piletid saadaval ka 
Piletilevis

Aprill

1.04 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas uus Eesti film 
“Hüvasti, NSVL”, pilet 5 €, alla 12 a mittesoovitatav!

12.04 kell 12.00 Lihula mõisas ajalooklubi. Oliver 
Orro ettekanne Lihulast, arhitektuuriajaloolase poolt 
vaadatuna. Tasuta. Suupistete kaasavõtmine ühisele 
kohvilauale on sobiv

13.04 kell 11.00–14.00 Lihula Kultuurimajas doo-
noripäev

14.04 kell 13.00 Varbla Rahvamajas eakate kevad-
pidu. Külla tulevad Merle Lilje ja Toivo Asmer. Esine-
vad rahvamaja eakate lauluansamblid ja tantsurühm. 
Kohvilaud, pilet 3 €. Registreerimine peole ja teatamine 
bussi soovist kuni 7. aprill tel 528 2621. Bussi marsruut: 
11.45 Mõtsu, 12.10 Paatsalu, 12.40 Vaiste

25.04 kell 11.00 Kõmsi Rahvamajas harrastusteatrite 
päev. Osalema on oodatud harrastusteatrid Pärnu-, 
Saare-, Lääne- ja Raplamaalt. Terve päev saab olema 
põnev ja vaheldusrikas, täis head teatripisikut. Ei puudu 
ka asjakohased meened, arvustused, külalisnäitlejad. 
Täpsem info ja päevakava tulekul

Lääneranna valla kultuurikava
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Spordiuudised
16. jaanuar – 10. veebruar

Judo
18. jaanuaril toimusid Tallinnas Eesti A-klassi meistrivõist-
lused judos, kus Maris Pikkmets saavutas –70 kg kehakaalus 
I koha. Maris on oma klassi Eesti meister juba kolmandat 
aastat järjest!

25. jaanuaril toimusid Riias Balti meistrivõistlused judos, 
millest võttis osa Lääneranna neiu, Lõpe kooli õpilane 
Maris Pikkmets, kes saavutas U18 klassis –70 kg kaalu- 
kategoorias III koha.

Kergejõustik
17. jaanuaril toimusid Pärnu kergejõustikuhallis Pärnumaa 
sisekergejõustiku meistrivõistlused, millest võttis osa 178 
õpilast 18 Pärnumaa koolist, nende seas ka kümme Lihula 
Gümnaasiumi ja üks Virtsu Kooli noorsportlane. Kokku 
püstitati 20 uut isiklikku rekordit, üheksal korral jõuti 
kuue parima sekka ning medalivõiduga rõõmustati neljal 
korral. Pärnumaa noorte meistriks kõrgushüppes tuli U20 
neidude vanusegrupis Maria Reks. Kuldmedali andis talle 
tulemus 1.35. Lisaks kõrgushüppe meistritiitlile tuli pronks-
medali võit kaugushüppes tulemusega 4.29 ja kuulitõukes 
4-kilose kuuliga 7.94. 60 meetri sprindis tuli ta ajaga 9.36 IV 
kohale. Maria klassivend, Lihula Gümnaasiumi 11. klassist, 
Egert Kallus jooksis ennast pronksile U20 noormeeste 60 
meetri jooksus. Kui eeljooksus tuli ajaks 8.01, siis finaalis 
andis kolmanda koha tulemus 8.02. Veel oli ta viies kau-
gushüppes tulemusega 4.89. Lisaks neile osalesid võistlustel  
Kevin-Reidar Bachaus, Kerlin Rüütel, Ken-Indrek Klimpuš, 
Robert Idvani ja Mehis Taimsaar. Täpsemate tulemustega 
saate tutvuda Lääneranna Teataja veebiportaalis ajaleht.
laaneranna.ee.

26. jaanuaril toimusid Lasnamäe kergejõustikuhallis Eesti 
talvised karikavõistlused, millest võttis osa ka Lääneranna 
valla neiu, Niidupargi KJK-s treeniv Gertu Küttmann, kes 
saavutas naiste kuulitõukes II koha tulemusega 13.26.

1.–2. veebruaril toimusid Tallinnas, Lasnamäe kergejõusti-
kuhallis Eesti noorte talvised kergejõustiku meistrivõist-
lused, millest võttis osa ka viis Lääneranna valla noorsport-
last. Kokku saadi üks koht esikaheksas ja püstitati kaheksa 
uut isiklikku rekordit. Võistlemas käisid Keiro Ristikivi, 
Kenneth Lomp, Helena Caroly Kukispuu, Lisandra Neeme 
ja Kerlin Rüütel. Täpsemate tulemustega saate tutvuda 
Lääneranna Teataja veebiportaalis ajaleht.laaneranna.ee.

Lauatennis
18. jaanuaril toimusid Haapsalus Eesti Spordiliit Jõud meist- 
rivõistlused lauatennises, kus 64 lauatennisisti seas võist- 
les ka Lääneranna noormees Toomas Vestli. Eduard Broki 
käe all treeninud noormees saavutas üksikmängudes II 
ning paarismängus Andres Someriga I koha.

21. jaanuaril toimusid Paikuse Spordihoones Pärnumaa 
koolide 2020. aasta lauatennise meistrivõistlused, millest 
võttis osa 95 sportlast 17 koolist, nende seas kaksteist 
Kõmsi Lasteaed-Algkooli ja Virtsu Kooli õpilast, kummast- 
ki haridusasutusest kuus. Medalikohti saavutati seekord 
kuus: 4.–5. klassi tüdrukute seas tuli II kohale Virtsu kooli 
õpilane Liis Kaisel. 4.–5. klassi poiste seas tuli Virtsu kooli 
õpilane Romet Kirves II ja Kõmsi Lasteaed-Algkooli õpilane 
Sten Kukispuu III kohale. 6.–7. klassi noormeeste seas 
saavutas Virtsu Kooli õpilane Joonas Vestli I koha. Virtsu 

Kooli vilistlane, nüüdne Koidula Gümnaasiumi abiturient 
Trinity Õismets saavutas 10.–12. klassi neidude seas samuti 
I koha, tema koolivend Allex Rummel tuli samavanuste 
noormeeste seas II kohale. Võistlemas olid veel Mirell Raja, 
Elisabeth Kelder, Kertu Kesküla, Rego Märk, Oliver Türner, 
Helen Puuri, Kai Urb ja Heleliis Loops. Noori treenib Eduard 
Brok. Täpsemate tulemustega saate tutvuda Lääneranna 
Teataja veebiportaalis ajaleht.laaneranna.ee.

Maadlus
25. jaanuaril toimusid Kohtla-Järvel 40. Avo Talpase mäles-
tusvõistlused kreeka-rooma maadluses, millest võttis osa 
kolm meie valla noort, kes tulid koju kolme medaliga. Eerik 
Pank võistles nii kadettide kui ka täiskasvanute arves-
tuses. 110 kg kaalukategoorias sai Lihula Gümnaasiumis 
õppiv noormees kaela kuld- ning 130 kg (täiskasvanud) 
kategoorias pronksmedali. Stefan-Lauri Mölder maadles 
end kadettide vanuserühmas –60 kg kaalukategoorias 
kaheksa võistleja seas II kohale. Martin Mägist võistles 
samuti kadettide vanuserühmas –71 kg kaalus ning tuli 5. 
kohale. Noored treenivad Raskejõustikuklubis Leola, nende 
treener on Janar Sõber.

1. veebruaril toimusid Martna kaarhallis kreeka-rooma 
maadlusvõistlused XV Martna Matt, kus osales 90 maadle-
jat üle Eesti, nende seas neli meie valla noormaadlejat. Koju 
tuldi kokku kolme medaliga – kaks pronksi ja üks hõbe. 
Mairo Roosma sai II koha omavanuseliste +55 kg kaalukate- 
goorias. Ats Kaasik tuli –40 kg ja Gregor-Hendrik Mölder 
–51 kg kategoorias III kohale. Charli Takk, kes võistles –35 
kg kaalukategoorias tuli 5. kohale. 

1. veebruaril käis Soomes Tamperes T. Kangasniemen XXI 
turniiril võistlemas RJK Leola kasvandik Stefan-Lauri 
Mölder, kes tegi treener Janar Sõbra sõnul palju ilusaid 
matše, kuid kaotas finaalis. Tulemuseks väga tubli teine 
koht –63 kg kaalukategoorias.

8. veebruaril toimusid Valga lahtised meistrivõistlused, 
millest võttis osa kokku 162 maadlejat. Lääneranna valda 
käisid esindamas viis RJK Leola kasvandikku, kes tulid koju 
kolme pronksmedaliga. U23 vanusegrupis 130 kg kaalu-
kategoorias saavutas III koha Eerik Pank. Tema koolivend, 
Lihula Gümnaasiumis õppiv Stefan-Lauri Mölder tuli oma 
vanuseklassis 62 kg kaalukategoorias samuti III kohale. 
Stefani õde, pisike Mia-Jessica Mölder maadles end 29 kg 
kaalukategoorias pronksile. Alvar Nikkel tuli oma vanuse- 
rühma 75 kg kaalukategoorias viiendaks ning Ats Kaasik 38 
kg kaalukategoorias seitsmendaks.

Võrkpall
18. jaanuaril toimus Virtsus võrkpalliturniir, kus osales neli 
nais- ja viis meeskonda. Päev sai pikk, sest mängud kestsid 
12 tundi: esimene kohtumine algas hommikul kell 10 ning 
viimane matšpall löödi õhtul kell 10. Võrkpalliturniiri lõpe-
tas autasustamine, mis toimus Mutionu baaris. Turniiri 
paremusjärjestus oli järgmine: naiste arvestuses võitis 
Ridala, teiseks tuli VK Keila, kolmandaks Intervoll ja neljan-
daks VK Kramp Naised. Meestel võitis Neemeco, teiseks tuli 
kodumeeskond Lääneranna, kolmandaks Pärnu-Jaagupi, 
neljandaks Trinidad&Tobaco koondis ja viiendaks Sauga 
meeskond. Lääneranna koosseisus mängisid seekord Harli 
Käärt, Raiko Vänt, Vaido Veek, Romet Priimägi, Margus 
Mölder, Taavi Mereväli, Andrus Loit ja Deigo Toots.
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REAKUULUTUSED

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

Müüa lutserni rullsilo. Ühe rulli hind 15 €. 
Transport kokkuleppel. Tel 5341 2031 

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

27. märts | uksed 20.00
LIHULA KULTUURIKESKUS

Piletid müügil Ticketer.ee ja kohapeal!
Eelmüük 12€ (kuni 20.03) ja laudade broneerimine

TeleFONIL 477 8191 Alates 21.03 ja kohapeal Pilet 15€
OMA SÖÖGI-JOOGIGA SISSE EI PÄÄSE! KOHAPEAL AVATUD BAAR!

info@bgmmanagement.ee

NB!
LAUDADEGA

PIDU!

laval ka:
SULO

Meie Mees
ja Maie

Live!

Puurkaevude ja maasoojus-puuraukude puurimine, 
projekteerimine ning hooldus.
Vee- ja kanal oonitorustiku rajamine, reoveemahutite, isatsi
septikute, biopuhastite, süvaveepumpade ja veefiltrite 
paigaldus ning hooldus.

+372 5569 4310; taavi@puurvesi.ee                        puurvesi      

www.puurvesi.ee 

VANAMETALLI VASTUVÕTT VANAMETALLI VASTUVÕTT 
Lihula, Valuste tee 7Lihula, Valuste tee 7

  
E-R 9.00-17.00 E-R 9.00-17.00   

Info tel. 5620 0240 Info tel. 5620 0240 
OÜ ServikOÜ Servik

Autoremont
 ◦ remont
 ◦ hooldus
 ◦ diagnostika
 ◦ elektritööd
 ◦ rehvitööd
 ◦ sildade reguleerimine

Auto tehnoseisundi kontroll 
tasuta!

5307 9716 
www.vokiauto.ee

Kõmsi tee 13, Kõmsi küla

Katusetööd
Lame- ja viilkatuste ehitus, remonttööd ja 

ehituslikud plekitööd

+372 554 8699  
edissonehitus@gmail.com

Vihmaveesüsteemide ja 
katuseturvatoodete 
paigaldus 

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee

tel 5564 5433
Argo Kaas

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.

Tel 472 4640
REKLAAMI TELLIMINE

 JA 
KAASTÖÖDE ESITAMINE 
ajaleht@laaneranna.ee

Otsime enda sõbralikku ja toimekasse 
meeskonda 

POSTIKULLERIT 

Varbla kanderingile, kelle peamiseks 
tööülesandeks on posti- ja pakisaa-
detiste sorteerimine ning kliendile kätte 
toimetamine. 

Töö toimub E-L 8.00-15.10 ning algab ja 
lõppeb aadressil Varbla mnt 2, Tõstamaa.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on B- 
kategooria juhtimisõigus, vähemalt põhi-
haridus, arvuti kasutamise oskus ning  
eesti keele oskus suhtlustasandil.  

Kandideerimiseks saada oma CV aadres-
sil helle.aava@omniva.ee või võta ühen-
dust telefonil +372 5326 8155.


