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Kriisidega toime tulemine 
sõltub inimeste valmis- 
olekust

LK 6

Saame tuttavaks: 
Lääneranna Vallavalitsuse
uus abivallavanem ning 
spordi- ja noorsootöö  
spetsialist

LK 7

Aeg on taotleda tegevus- ja 
projektitoetusi

LK 9

Uuel õppeaastal uue hooga

Esimene september on alati oluline ja meeldejääv 
päev – eriti neile, kes esimest korda kooli või laste-
aeda läksid. „Kõik, kõik on uus septembrikuus,” 
kõlab tuntud värsirida ning annamegi siinkohal 
ülevaate õpilaste arvust, uutest õpetajatest ja muu- 
dest arengutest Lääneranna valla haridusasutustes.
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Artikkel on kirjutatud koostöös haridusasutuste direktoritega

Koonga Kool
Sel õppeaastal tuli 1. klassi 1 õpilane. Meie majas on kokku 
58 last, neist 37 koolis ja 21 lasteaias. Inglise keele õpeta-
jana alustas tööd Tomaš Pavelka. Nagu väikekoolides ikka, 
käivad mitmed õpetajad kaugemalt.  Katsetame versiooni, 
kus õpilased koolis, õpetaja distantsilt. Osad ainetunnid 
toimuvad paaristundidena. Vahetunnid püüame veeta 
rohkem õues. Koos Lõpe kooliga alustasid kohe septembrist 
3. ja 4. klassi õpilased ujumise algõppega Pärnus. Nüüd 
on meiega ühes majas raamatukogu ja see loob omakorda 
põnevaid koostöövõimalusi. Sellest õppeaastast levib kogu 
majas wifi, mis annab võimaluse digitehnoloogiaid pare- 
mini õppetöösse integreerida. Peagi tähistame lasteaia 30. 
sünnipäeva. Rõõmsat ja toimekat kooliaastat!

Kõmsi Lasteaed-Algkool
Meil on sünnipäeva-aasta. Kõmsi Lasteaed-Algkool tähistab 
35. aastapäeva. Lisaks on taas muusikaliaasta. Esialgselt oli 
sünnipäevapidu koos muusikaliga plaanitud juunikuusse, 
kuid eriolukord tegi oma korrektuure. Õnneks on aasta pikk 
ja muusikal koos väikese sünnipäevapeoga tuleb oktoobris. 
Sellel korral etendame „Peeter Paani”, mille J. M. Barrie raa-
matu järgi kirjutas näidendiks meie kooli vilistlane, praegu 
Virtsu Kooli õpilane Kätlin Ermel. Esi- ja ühtlasi ainus eten-
dus toimub 16. oktoobril kell 12.00 Kõmsi Rahvamajas ja 
kõiki, kes juhtuvad seda kirjutist lugema, kutsume lahkesti 
ka etendusele! 

Meie esimesse klassi tuli 6 õpilast. Nüüd on õpilasi kokku 
23. Lasteaia kahes rühmas on lapsi 32 ja väike matemaatil-
ine tehe annab laste arvuks majas kokku 55. Armastame 
traditsioone ja nii jätkame lisaks õppetööle huviringidega: 
mudilaskoor, lauatennis (E. Brok), jalgpall (J. Getreu), rah-
vatants (E. Tee). Ega muidu pingutakski, aga lastele meeldib!  
Me arvame, et klassiruum pole siiski ainuke paik, mis 
õppimiseks loodud. Nii saab väljasõitudega huvitavatesse 
paikadesse – teatrid, muuseumid, loodusrajad, ajaloopaigad 
– laste meeled erksad hoida. Ka Merkuuri tehnoloogiabuss 
jätkab põnevate tundidega meie majas. Oleme  sellisest 
võimalusest endiselt vaimustunud. Lasteaed sai õuele uue 
atraktsiooni – mudaköögi! Kaks tubli peret võtsid ette ja 
tegid lastele kingituse. Sai rõõmus ja värviline, ahjude ja 
kraanikaussidega, nagu päris. Ja väikesed kokad on uue 
köögiga väga rahul. Nii me siin toimetame. Soovime kõigile 
rahulikku uut kooliaastat! 

Lihula Gümnaasium
Lihula Gümnaasiumi jaoks saab 2020/2021. õppeaasta 
olema juubeliaasta. Kevadel tähistame kooli 235. aas-
tapäeva. Ettevalmistused pidustusteks on juba alanud. Esi-
meses klassis alustas tänavu kooliteed 15 õpilast. Gümnaa-
siumisse asus õppima 16 noort. Eelmise aastaga võrreldes 
oleme suutnud vaatamata prognoosidele hoida stabiilset 
joont – meil õpib sama palju õpilasi kui eelneval õppeaastal 
– 217. Üle mitme aasta ületas õpilaste arv 7. klassis klassi 
täituvuse piirnormi ning moodustasime paralleelklassid. 
Maja on meil vana ja väsinud ning kehv majanduslik olu-
kord ei ole lubanud ka remonditöid ette võtta. Seevastu 
rõõmustame, et meie majja on lisandunud uusi ja toredaid 
õpetajaid. Õpetajatena Lihula Gümnaasiumis alustasid sel 
õppeaastal Ruth Kalde, Tauno Mihklepp ja Kristi Litau. 
Keerulisi aegu trotsides püüame anda endast ikka ja ainult 
parimat. Kui vaja, siis hajutame, kui vaja, siis õpime rohkem 
õues, kui vaja, siis õpime ka distantsilt. Loovat ja tegusat 
õppeaastat!

Lihula Lasteaed
Lihula Lasteaed on tänavu eriliselt lasterikas, nimekirjas 
on hetkel 105 last, nendest 20 täiesti uut mudilast, kellele 

õppeaasta jooksul lisandumas veel kaks pesamuna. Suvel 
aitasid õueala heakorratöid teha tublid töömalevlased, 
täiendatud on piksekaitsesüsteemi, korrastatud kanali- 
satsioonikaevusid, täidetud liivaväljakuid. Tingituna 
kaevetöödest ja liiva veost jäid suvel paigaldamata väli-
jõutrenažöörid, mis saavad kohale lähimal ajal. Kaitsmaks 
ruume ülekuumenemise eest täienesid lisaks rühmaruumi- 
dele ka muusikasaali ja kabinettide aknad valgustpeegelda-
vate ruloodega, välja vahetatud said võimla aknaruloode 
mehhanismid. Sellest õppeaastast liitusime elektroonilise 
e-lasteaiaga ELIIS. Kui õpetajad on omandanud selle süs-
teemi kõik kasutamise võimalused, saavad sellega liituda 
ka lapsevanemad, et olla jooksvalt kursis oma lapse tege- 
miste-toimetamistega lasteaias. Liitumistaotluse saab teha 
keskkonnas eliis.ee. Kahjuks pole Covid-19 Eestimaalt veel 
kadunud ja peame olema ettevaatlikud, et saaksime jätkata 
tavapäraseid õppe-kasvatustegevusi. Lasteaeda tulevad 
terved lapsed ja töötajad. Au sees hoiame hoolikat kätepesu, 
märgpuhastust. Vahetu kontakti vältimiseks toimub alates 
14. septembrist  lasteaias laste vastuvõtmine ja üleandmine 
valdavalt välisuksel või õues. Erandiks on esialgu Pesamu- 
nade (1,5–3aastased) ja Lepatriinude (3–4aastased) rühm, 
kus Lepatriinude vanemad annavad oma lapse üle rüh-
maruumi uksel mängutuppa sisenemata ning Pesamunade 
vanemad võivad tungival vajadusel ka mõne hetke toas oma 
pesamunale toeks olla. Koduseid mänguasju praegu kaasa 
anda pole lubatud. Lasterühmad  töötavad rühma kaupa 
ning hajutatud pindadel. Mõmmide ja Pokude vahetut  
kontakti tekitavad maadlus- ja võimlemistreeningud 
toimuvad eraldi erinevatel nädalapäevadel, ehk väldi-
takse erinevate rühmade lastevahelisi tihedaid füüsilisi 
kontakte. Võimalikult palju õppetegevusi viime üle õue. 
Samuti plaanime tänavu kõiki vanemaid kaasavaid üri-
tusi ja pidusid korraldada rühma kaupa. Ühiselt tegutsedes 
hoiame end tervena ning jätkame tavapärast lasteaiaelu.

Lõpe Kool
Sel õppeaastal alustas Lõpel kooliteed 6 õpilast. Kokku on 
meid 39 koolis ja 18 lasteaias. Esimesel klassil aastaid kasu-
tuses olnud Anna ja Aadama aabitsa vahetasime uue vastu. 
Seoses muutustega kevadises õppetöös jätkame üksikute 
distantsõppe päevadega, millele eelneb digivahendite ja 
programmide ühine tutvustus ja katsetamine, et kõigeks 
valmis olla. Jätkame õuesõppega ja vahetundides oleme 
seni väljas, kuni ilm lubab. Osades ainetes toimuvad jätku-
valt edasi paaristunnid. 3. ja 4. klass saavad ujumise algõpet 
Pärnu Raja Lasteaia uues ujulas. Sügisel osalevad õpetajad 
digiõppe kursusel, et omandada uusi teadmisi ning vajadu-
sel neid rakendada. Tänu Lihula Muusika- ja Kunstikooli 
õpetajale, kes käib meil kohapeal,  on meie õpilastel kaks 
korda nädalas võimalus erinevaid pille õppida. Tööle hak-
kavad huviringid: male, kokandus, mudilaskoor, robootika, 
jalgratturite koolitus  jne. Aastaid tegutseb meil õp Sirje 
juhendamisel Eesti 4H ja praegu on käsil maakonna laagri 
korraldamine. Ühiseid üritusi viime läbi rohkem vabas 
õhus. Olgu selleks siis spordipäevad, erinevad tähtpäevad 
jne. KIKi toel sõidame kogu kooliga Elistvere loodusparki 
õppepäevale. Igal sügisel käime koos peredega rabas jõhvi-
kal. 1.–4..klassini tuleb taas klassiõpetajate eestvedamisel 
avastusõpe. Käesoleval aastal tähistame lasteaia 40. aas-
tapäeva ning Lõpe Algkooli taasavamisest möödub samuti 
40 aastat. Jäädvustame oma tegemised Lõpe Kooli kodule-
hel ja Facebookis. Jõudu meile kõigile ja põnevat kooliaas-
tat!

Metsküla Algkool
Metsküla Algkooli 1. klassis alustas sel aastal kooliteed 
5 last. Kokku on meil nüüd 22 õpilast, kellest 8 vilistlaste 
lapsed. Viimati oli koolis nii palju lapsi umbes 20 aastat 
tagasi, aastal 1999. Ja ega rohkem mahukski, maja on meil ju 
väike. Huvijuhi ja kehalise kasvatuse õpetajana asus tööle 
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Maris Altmann, meie vilistlane aastast 2002. Suvel vahetati 
ülemise korruse klassiruumis amortiseerunud katuseak-
nad ning 1.–3. klassi lapsed said oma klassi uued koolilauad. 
Need on vanadega võrreldes pisemad ning nüüd mahub 
alumisse klassi õppima täpselt 12 last. Suvel valmis ka 
kooliümbruse orienteerumiskaart, millest orienteerumisri-
ngis suurt puudust tunti. Aitäh, Ruudi ja Karli vanaisa Rein 
Rooni! Meie koolil on aastate jooksul kujunenud üsna mitu 
kallakut: õppimine eelkõige, aga ka loodussuund, orien- 
teerumine, rahvusvaheline koostöö… Kõige sellega jät-
kame ka edaspidi, kuid alanud õppeaasta toob kaasa uue 
seikluse – kaldume täies koosseisus puhkpillide suunas. 
Lihula muusika- ja kunstikooli õpetaja Mati Põdra algatusel 
ja eestvedamisel hakkavad ka meie külas toimuma orkest- 
ritunnid. Juba on igal lapsel oma pill ja esimesed tunnidki 
toimunud. Vägev!

Varbla Kool
Tänavu alustab meil kooliteed kuus koolijütsi. Põhikooli 
osas on sellel õppeaastal Varbla Koolis 43 õpilast. Meie 
kooli lasteaia rühmas Värvupesa käib hetkel kaksküm-
mend last. Nendest kuus alustasid rühmas käimist 1. sep-
tembrist. Nii et kokku on majas 63 last. Plaane uueks 
aastaks on üsna mitu. Esmalt on päevakorras eelmise 
õppeaasta kevadel karantiini tõttu pooleli jäänud projek-
tid. Kuna möödunud õppeaasta kevad õpetas meid kõiki 
õppetööd distantsilt korraldama, siis et mitte seda oskust ja 
teadmist ära unustada, plaanime distantsõpet vahelduseks 
kontaktõppele ka tänavu mingis osas pakkuda. Midagi uut 
on meil kavas koostöös Lihula Muusika- ja Kunstikooliga 
ning Lihula Spordikooliga. Nimelt hr Mati Põdra avab meie 
koolis väikese pillistuudio, kus soovijad saavad tutvust teha 
nii mõnegi pilli hingeeluga. Samuti on Janar Sõber võtnud 
nõuks avada Varblas lastele maadlusringi. See, et on selli-
seid oma ala entusiaste, ainult soojendab südant. Eks tänu 
sellistele inimestele me siin maal saamegi oma lastele pari-
mat ja mitmekülgsemat haridust pakkuda. Samuti jätkavad 
oma tööd juba eelmistel aastatel toiminud ringid. Kogu koo-
lipere ainult ootab ja loodab, et seda õppeaastat ei riku ära 
mingi uus haiguse puhang. Varbla Kool soovib teistele meie 
valla koolidele ilusat ja tegusat õppeaastat ning ikka sära 
silmadesse.

Virtsu Kool
Virtsu Koolis on õppeaasta alanud tõsiste haridusuuen-
duste tähe all. Esiteks alustame oma koolipäeva kell 9.00, 
peaaegu tund aega hiljem kui varasemalt. Teiseks oleme 
tunniplaani koostanud nii, et enamus tunde on paaris – tava- 
pärase 45 minuti asemel on õpilased ühes aines 80 minu-
tit. Õppijatel on rohkem aega süvitsi teemadega tegeleda, 
õpetajatel aga võimalus igaühega individuaalselt töötada, 
panna tähele ja suunata igat õppijat. Ka vahetunnid on 
selle võrra pikemad – lõunavahetund lausa 45-minutiline. 
Igal nädalal toimub vähemalt ühel päeval lugemisvahe- 
tund – nii õpilased kui õpetajad haaravad oma raamatu ning 
pühendavad terve vahetunni ainult lugemisele. Veel ühe 
olulise muudatusena tõime kooli programmi inglise keele 
kohe alates esimesest klassist, et tekiks arusaam, tunnetus 
ja harjumus võõrkeelt õppida ja selles rääkida. Ka sel aastal 
on kaheksandike ettevõtlusõpe toimumas laagri vormis – 
septembris lähevad õpilased Tallinna Ülikooli ja Haapsalu 
Kutsehariduskeskusesse, et praktilistes töötubades enda 
ettevõtluspisik proovile panna. Loovtöö vorm, sisu ja tege-
vus on samuti muutunud: senise igava „kuidas ma ehitan 
õue pinki ja värvin ta roosaks” asemel juurutame koolis 
väljakutsete süsteemi. Selle alusel saavad 7.–9. klasside õpi-
lased sooritada 2,5 aasta jooksul teatud arvu n-ö väljakut-
seid – tegevused, etteasted, kavandatud üritused jms, kus 
nad peavad lisaks oma tugevustele proovile panema ka oma 
nõrgad/arendamist vajavad küljed. Ning lõpuks on käsitöö 
ja tehnoloogia tundide raames noored terve esimese tri-

mestri hõivatud filmiõppega – alates süžee väljamõtlemi- 
sest kuni filmimistehnikateni välja, läbiviijaks ka sel aastal 
meie hea vilistlane Romet Põhako. Esimesse klassi läks meil 
sel aastal 3 õpilast, kokku on Virtsus sel aastal 62 last – neist 
47 koolis ja koguni 15 lasteaias.  

Lihula Muusika- ja Kunstikool
Meie kooli esimestesse klassidesse tuli õppima sel aastal 
8 last: 4 muusika- ja 4 kunstisuunal. Kokku on meie kooli 
põhiosakondades õppijaid hetkel 45. Nendele lisandub 
umbes samapalju õpilasi vaba õppekavaga klassidesse, 
kuhu saab avaldusi esitada veel kuni oktoobri alguseni. 
Varasematel aastatel on muusikatunnid toimunud lisaks 
meie Lihulas asuva kooli ruumidele veel Lõpel (õp Gunnar 
Grencštein) ja Virtsus (õp Anu Kurm), sel aastal sõidab õp 
Mati Põdra tunde andma ka Varblasse ja Metskülla. See 
on võimalus eelkõige vaba õppekavaga klassidele. Põhi- 
osakonna õpilasi, kellel on tunniplaanis ka rühmatunnid 
(solfedžo ja muusikalugu), ootame vähemalt kahel korral 
nädalas ikka Lihulasse tundidesse. Kunstiosakonda otsi-
sime pikalt üht õpetajat lisaks, kahjuks ei leidnud seda ühte, 
aga õnneks leidsime mitu head inimest, kes väikeste koor-
mustega saavad meil majas õpetamas käia. Seega alustame 
uut kooliaastat selliselt, et lisaks põhiosakonna õpetaja Kea 
Pelapsonile on vabaklassides tunde andmas veel õpetaja 
Ivi Talzi, Gerli Tüür ja meie kooli vilistlane Anett Aavik. 
Projektipõhisteks lisaaineteks on sel aastal meie koolis ka 
arhitektuur (õp Helina Niitvähi), moestilistika (õp Freddy 
Pajumets) ja soololaul (õp Filipp Varik).

VAHEPALAD KOOLILASTELT JA
RAHVATANTSIJATELT, PIDULIKUD
SÕNAVÕTUD JA TUNNUSTAMISED

ÕHTUT JUHIB ANTS VÄLIMÄE

KONTSERT
MEESANSAMBEL

"AVAJA"

SÜNNIPÄ3V
LÄÄNERANNA VALLA

EELREGISTREERIMINE 16. OKTOOBRIKS
TEL 5660 0540 VÕI LOPEKLUBI@LAANERANNA.EE

www.laanerannavald.ee

* SOOVID TULLA BUSSIGA? ANNA SELLEST 
TEADA OMA PIIRKONNA SOTSIAALTÖÖ 

SPETSIALISTILE. KONTAKTID VALLA 
KODULEHELT VÕI TEL 472 4630

Lääneranna Vallavolikogu ja Vallavalitsus  Lääneranna Vallavolikogu ja Vallavalitsus  
soovivad kooliperedele soovivad kooliperedele 

head alanud õppeaastat!head alanud õppeaastat!



4 L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  8  ( 3 1 )  2 0 2 0

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. august – 10. september 2020 toimus 
viis Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks 

toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetus- 
te määramine ja maksmine, huvitegevuse toetuste eral-
damine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, kodutee- 
nuse osutamine, hoolekandeasutuses hooldamisteenuse 
osutamine ja koduteenuse osutamise lepingu lõpetamine, 
puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise taot-
luste rahuldamine ja rahuldamata jätmine, tugiteenuse 
osutamine, häirenupu teenuse määramine, maaüksuste 
sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine, kinnisasja 
koormamine sundvaldusega, projekteerimistingimuste 
määramine, puurkaevu asukoha kooskõlastamine, haja- 
asustuse programmi toetuse taotluse rahuldamata jät-
misele esitatud vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine, 
korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabas-
tamine ja jäätmete ühise kogumismahuti kasutamise 
kooskõlastamine, otsustati järgmist:

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas riigihangete regist- 
ris väikehanke „Lihula Jaama 1 päikesepaneelide pai-
galdus”, viitenumber 225635. Hankija eesmärk oli 
paigaldada Lääneranna Vallavalitsuse büroohoone 
katusele päikesejaam. Turu-uuringu põhjal hinnati han-
kelepingu eeldatavaks maksumuseks 15 000 €. Ainsa 
pakkujana esitas ostumenetluses pakkumuse OÜ Bauest 
(11220064), kelle pakkumuse hind summas 25 900 € 
ületas oluliselt hankelepingu täitmiseks kavandatud 
rahalisi vahendeid. Bauest OÜ pakkumus lükati tagasi 
maksumuse ületamise tõttu ja ostumenetlus lõpetati 
hankelepingut sõlmimata. Nurjunud ostumenetluse 
tingimustel esitas hinnapakkumise Eleväli AS summas 
14 365,00 €, mis on madalam hankelepingu eeldatavast 
maksumusest. Eleväli AS-iga sõlmitakse hankeleping 
Lihula Jaama 1 päikesepaneelide paigalduseks.

 » Eraldati mittetulundusliku tegevuse toetust järgmistele 
mittetulundusühingule: Oidrema Külaseltsi projektile 
„Oidrema küla spordiväljaku rajamine”, 1500 eurot; 
MTÜ Virtsu Arenguseltsile projektitoetus Virtsu ava-
like objektide hooldustööde tegemiseks, 1364 eurot; 
MTÜ Kirbla Külaseltsile projektitoetus rahvamajja 

valgustite ostmiseks, 140 eurot; MTÜ-le Lõpe Noored, 
projektitoetus täisväärtusliku treeningvõimaluse loo- 
miseks Lõpe klubisse, 405 eurot. 

 » Pikendatakse EELK Mihkli Miikaeli koguduse pro-
jekti „Tallinna XXXIV Rahvusvahelise Orelifestivali 
kontsert Mihkli kirikus” toetuse kasutamise tähtaega 
30. septembrilt 30. oktoobrini 2020 ja lubatakse  eelarve 
muudatus, 200 eurot esinejale ning 300 eurot oreli 
remondiks.

 » Avaldati tänu ja tunnustati ning anti Lääneranna Valla-
valitsuse tänukiri alljärgnevatele Lihula Gümnaasiumi 
töötajatele: Liia Põllule 25 a tööjuubeli puhul, Andres 
Arumäele 15 a tööjuubeli puhul,  Peeter Hermikule 15 a 
tööjuubeli puhul, Ave-Piia Rohtlale 10 a tööjuubeli 
puhul, Heli Raavelile pikaaegse töötamise eest Lihula 
Gümnaasiumi õppejuhi ametikohal.

 » Tunnistati korteriomand Konnalupsu 4, Tõusi küla 
võõrandamiseks elektroonilise enampakkumise korras 
korraldatud enampakkumine pakkumiste puudumise 
tõttu nurjunuks. Otsustati võõrandada kõnealune kor-
teriomand taas kord elektroonilise enampakkumise 
korras, enampakkumine korraldatakse internetioks-
jonite keskkonnas www.osta.ee. Vara müügi alghind 
1200 eurot, tagatisraha 60 eurot.

 » Kinnitati kergküttekatel De Dietrich koos põletiga Ben-
tone (kõrgeim pakutud ostuhind 150 eurot), Mazda reg.
nr 381 MEM (kõrgeim pakutud ostuhind 102 eurot)  ja 
väikebuss Iveco reg.nr 126 AYI (kõrgeim pakutud hind 
3480 eurot) võõrandamiseks elektroonilise enampak-
kumise korras korraldatud internetioksjon keskkonnas 
www.osta.ee edukaks. 

 » Muudeti Tuudi ja Koonga haruraamatukogude lahti-
olekuaegu. Täpsem info käesolevas paberlehes.

 » Anti luba Varbla Rahvamajale avaliku ürituse korral-
damiseks 29. augustil Matsi külas asuvas Matsi võr-
gukuuris ja terrassil „Muinastulede öö-tantsuõhtu”. 

 » Omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada vallas 
sporditööd. Oluline on, et sportlased, kes esindavad 

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised

17. septembril 2020 toimus Lääneranna Vallavolikogu kol-
mekümne neljas istung, kus osales 21 vallavolikogu liiget. 
Päevakorda kinnitati 6 punkti. Vastu võeti 1 määrus ja 4 
otsust.

 » Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid kohtus 
Lääneranna Vallavolikogu liikmetega. 

 » Otsustati kinnitada Lääneranna Vallavalitsuse liikmete 
arvuks 6 ja lisada vallavalitsuse liikmeteks Ene Täht ja 
Eda Männilaan.

 » Täiendati Lihula Vallavolikogu 04.03.2016. a määrust nr 
3 „Lihula linna soojusmajanduse arengukava (aastateks 
2015–2025) kinnitamine“.

 » Otsustati seada sundvaldus Lääneranna valla kasuks 
Peantse külas asuvatel kinnisasjadel Sööni-Farmi, Tõni-
sepõllu, Alt-Tõnise, ja Enno-Priidiku, mida läbib Nõmme 
tee.

 » Kehtestati Mereäärse küla Ootuse kinnistu detail-
planeering. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse 
ulatuse määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone 
püstitamiseks, paadi veeskamiskoha, juurdepääsu ja 
tehnovõrkude planeerimine ning ehituskeeluvööndi 
vähendamise ettepaneku tegemine.

 » Otsustati võõrandada otsustuskorras asustatud 
eluruumina korteriomand kehtivat üürilepingut oma-
vatele isikutele: kahetoaline korter aadressil Irta keskus 
4–5, Irta küla, Lääneranna vald hinnaga 100 eurot ning 
kolmetoaline korter aadressil Irta keskus 4–9, Irta küla, 
Lääneranna vald hinnaga 150 eurot. Otsustati võõran-
dada enampakkumise korras asustamata eluruumina 
ühetoaline korter aadressil Irta keskus 4–11, Irta küla, 
Lääneranna vald alghinnaga 50 eurot.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 15. oktoobril Lihula 
vallamaja III korruse saalis.

Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja

VALITSUS
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valda, oleksid ühtses riietuses ning seetõttu on Lääne- 
ranna Vallavalitsus soetanud valla logoga särgid. Särke 
on ostetud 200 tükki ning särgi omahind on 6,22 eurot. 
Lääneranna Vallavalitsus annab võimaluse sportlastel 
särk välja osta. Kehtestati valla logoga ühe särgi müügi-
hinnaks 5 eurot.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas väikehanke 
Koonga teeninduskeskuse külaseltsi kasutusse mine-
vate baariruumide osa amortiseerunud küttesüsteemi 
rekonstrueerimiseks. Ettepanek pakkumuste esita-
miseks tehti kolmele asjakohast kompetentsi omavale 
ettevõtjale, kes kõik ka nõuetele vastavad pakkumused 
esitasid. Lõpetati ostumenetlus ja tunnistati edukaks TJ 
Hooldus OÜ pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse 
töövõtuleping ostumenetluse tingimustel.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas väikehanke „Pro-
jekteerimistööd Vatla mõisas”, et leida töövõtjad Vatla 
mõisa esifassaadi amortiseerinud rõdu restaureerimis- 
ja rekonstrueerimis projekti koostamiseks ja keskkütte 
ehitusprojekti koostamiseks. Ettepanek pakkumuste 
esitamiseks esitati kolmele asjakohast kompetentsi 
omavale ettevõtjale, kes kõik ka nõuetele vastavad 
pakkumused esitasid. Hange oli jaotatud kaheks osaks. 
Ostumenetlus lõpetati, edukateks pakkumusteks tun-
nistati: Esifassaadi amortiseerinud rõdu, sh 2. kor-
ruse ukse ja 1. korruse uste, luukide ja nende ümbruse  
restaureerimis- ja rekonstrueerimisprojekti koostamine 
– Eva Laarmann FIE,  pakkumus summas 4800 €; kesk- 
kütte projekteerimise ehitusprojekti koostamine – TJ 
Hooldus OÜ pakkumus summas 6320 €. Edukate pak-
kujatega sõlmitakse töövõtulepingud ostumenetluse 
tingimustel.

 » Otsustati võõrandada enampakkumise korras Lääne- 

ranna valla omandis olev ja kasutust mitteomav väike-
buss Merzedes-Benz 814D-KA, reg.nr 757BFP, algh-
ind 1000  eurot,  tagatisraha 50  eurot  ning buss MAN 
VANHOOL 915SH2, reg.nr 860MLC,  alghind 5000 
eurot, tagatisraha 250  eurot. Bussid on sõidukorras ja 
omavad kehtivat ülevaatust. Enampakkumine korral-
datakse internetioksjonite keskkonnas www.osta.ee 
kehtivusega 14 päeva. Enampakkumisest teavitatakse 
Lääneranna valla veebilehe kaudu.

 » Kooskõlastati mittetulundusühingu Pärnumaa Ühis-
transpordikeskus kinnitatud hinnakiri sotsiaaltrans-
porditeenuse osutamiseks Lääneranna vallas alaliselt 
elavatele isikutele (hinnakiri avaldatud eelmises paber-
lehes, samuti on kättesaadav ajalehe veebiportaalis aja-
leht.laaneranna.ee).

 » Lääneranna valla 2020. aasta eelarve reservfondist 
eraldati Lihula Püha Neeva Aleksandri kiriku konser-
vee rimisprojekti koostamiseks 18 156,00 €.

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse 08.09.2020 
määrus  nr 5 „Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise 
kord”, ühtlasi tunnistati kehtetuks Lääneranna Valla-
valitsuse 14. veebruari 2019. a määrus nr 3 „Sotsiaal-
transpordi teenuse osutamise kord”.

 » Lääneranna vald nimetas MTÜ Kodukant Läänemaa 
juhatuse liikme kandidaadiks Nele Sõber.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati viis eel-
nõud.

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

Palume nõu, abi ja konkreetsete teenuste saamiseks 
võimalusel eelistada telefoni ja elektroonilist (e-kir-
ja teel) suhtlemist. Juhul kui küsimuse saab la-
hendada üksnes kohaletulekuga, siis palume 
eelnevalt registreeruda vastava ametnikuga kontaktee- 
rudes või ülaltoodud üdtelefonile helistades.

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

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

Artur Elissaar    06. VIIIArtur Elissaar    06. VIII
Marcus Elissaar   06. VIIIMarcus Elissaar   06. VIII
Kertu Pikkmets   31. VIIIKertu Pikkmets   31. VIII

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

Mälestame meie seast lahkunuid 

(11.08.2020 – 10.09.2020) 

Leo Jeser          05. IX 1939 – 10. VIII 2020
Igor Issajev          23. III 1967 – 13. VIII 2020
Alayn Koldits           14. X 1969 – 19. VIII 2020
Sirje Kaskla            10. II 1937 – 21. VIII 2020
Ülle Alesmaa          11. IX 1965 – 21. VIII 2020
Urve Järv           09. V 1939 – 23. VIII 2020
Erich Kruus           12. V 1932 – 24. VIII 2020
Tiit Säde           25. III 1960 – 27. VIII 2020
Elviina Mardi        27. VII 1923 – 28. VIII 2020

 Avaldame kaastunnet lähedastele

Elanike arv 5256
 ◦ 2559 naised
 ◦ 2697 mehed

Sündide arv 25 
Surmade arv 70 

Saabus elanikke 121 
Lahkus elanikke 101

Elanikkonna  
statistika

Kaanefoto luguKaanefoto lugu
Merike Pikkmets kirjutas Lääneranna Teatajale: Merike Pikkmets kirjutas Lääneranna Teatajale: 

Leidsin täna (9. septembril – toim) Oidremalt haruldase herilasämb-Leidsin täna (9. septembril – toim) Oidremalt haruldase herilasämb-
liku. Kaks aastat tagasi kohtusin temaga esimest korda Keemu sada- liku. Kaks aastat tagasi kohtusin temaga esimest korda Keemu sada- 
mas. Eestis leiduvatest ämblikest on see kõige suurem ja enda  mas. Eestis leiduvatest ämblikest on see kõige suurem ja enda  
kaitseks võib hammustada, aga ise ei ründa. Hammustus ei ole mürgine, kaitseks võib hammustada, aga ise ei ründa. Hammustus ei ole mürgine, 
aga meenutab herilase nõelamist. Aastal 2007 leiti selline ämblik  aga meenutab herilase nõelamist. Aastal 2007 leiti selline ämblik  

esimest korda Saaremaal.esimest korda Saaremaal.

Märkasite samuti midagi põnevat?  Märkasite samuti midagi põnevat?  
Saatke foto ja lugu ajalehe toimetusele ajaleht@laaneranna.eeSaatke foto ja lugu ajalehe toimetusele ajaleht@laaneranna.ee

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
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Kriisidega toime tulemine sõltub inimeste valmisolekust
Kristina Kukk 
Avalike suhete spetsialist / Lääneranna Teataja toimetaja

K evadine koroonakriis oli nii 
mõneski mõttes õpetlik. Kooli-

pered said praktiseerida distantsõpet, 
ettevõtted kaugtööd ning omavalit-
sused kriisiolukordade lahendamist. 
Etteruttavalt võib öelda, et me kõik 
tulime kriisiga hästi toime, kuid 
loorberitele puhkama jääda ei tasu. 

Üle-eestilise eriolukorra väljakuulu-
tamine ning sellega kaasnev asutuste 
sulgemine pani nii mõnegi omavalit-
suse uude olukorda – ülehelikiirusel 
tuli leida lahendusi, kuidas korraldada 
kaugtööd nendel ametikohtadel, kus 
esialgu näis see võimatuna. Lääne- 
ranna vallas oli selleks eeskätt toetus- 
tega tegeleva sotsiaaltöö spetsialisti 
töökoht, aga nagu öeldakse, väljapääs-
matuid olukordi pole olemas ning 
meie lahendasime seda nii, et toetusi 
sai edaspidi taotleda kas digitaalselt 
või posti teel. Kui noorema generat-
siooni esindajatele ei valmistanud 
taoline muudatus mingeid raskusi, siis 
eakamate inimeste puhul oli see veidi 
keeruline, samas tuleb märkida, et pal-
judele meie valla eakatele tulid nõu ja 
jõuga appi nende lähedased, kes vaja-
dusel ise valla poole pöördusid.

Kui võtta ühe lausega kokku, mida 
tegi Lääneranna Vallavalitsus sel- 
leks, et takistada koroonaviiruse 
levikut, siis võiks see olla selline: 
„Tegevusi planeerides lähtuti 
põhimõttest vähendada nakkusohu 
riski ning seetõttu viidi kõikvõima-
likud inimestevahelised kontaktid 
miinimumini. Lisaks üle-eestilistele 
keeldudele ja piirangutele suleti kõik 
kultuuri-, spordi- ja haridusasutused, 
keelati ära valla hallatavates hoonetes 
toimuvad peod, huviringid ja muud 
vaba aega sisustavad tegevused. Val-
lamaja ja teeninduskeskustes käis 
kodanike vastuvõtt ainult erandjuh-
tudel ning üksnes eelneval kokkulep-
pel ja ainult sellisel juhul, kui mõlemal 
osapoolel puudusid haigustunnused. 
Nõustamine, selgitamine ja juhen-
damine toimusid sel ajal telefoni ja 
elektronposti teel. Nagu eelnevalt juba 
mainitud, muudeti ka toetuste taotle-
mise korda.”

Üsna teravalt tõusis päevakorda koo-
lilastele toidupakkide jagamine. Koon-
damisi tuli koroonakriisi ajal ette üsna 
palju, mis omakorda mõjutas ka perede 
sissetulekuid. Selleks, et laste kõhud 
oleksid ka distantsõppe ajal täis, otsus-
tasid mitmed omavalitsused alustada 
toidupakkide jagamist. Lääneranna 
Vallavalitsus ja valla kriisikomisjon 
leidis aga, et nemad sellist tegevust ei 
poolda, sest see suurendab kontaktide 

arvu. Riigieelarvest eraldatakse oma-
valitsustele toetust koolitoidu kulude 
katteks, mis on 1 € päevas koolis käiva 
lapse kohta. Kujutame nüüd ette olu-
korda, et perele saabunuks koolilapse 
kohta kord nädalas 5 € väärtuses pakk 
kuivainete või konservidega – kõhtu 
sellest täis ei saa ning pere pidanuks 
ikka külastama poodi, et toitu juurde 
varuda. Selge oli, et abivajajaid meie 
elanike seas on, ning seetõttu julgus-
tati neid taotlema ühekordset sotsiaal-
toetust, mida õnneks ka tehti. Tege- 
mist oli peamise toetusliigiga, mida 
koroonakriisi ajal Lääneranna vallas 
taotleti.

Võib jääda ekslik mulje, et eelpool 
mainitud piirangutega vald justkui dis-
tantseerus oma elanikest, kuid nii see 
kindlasti polnud – ametnike töömaht 
pigem suurenes. Kodukontoris tööta-
vad inimesed leidsid lõpuks võimaluse, 
kuidas ajada korda kõik seni seisnud 
paberimajandus – valla poole pöörduti 
ehitus- ja kasutuslubade taotlemisega, 
maadega seotud küsimustes ning 
teisteski valdkondades. Järjest enam 
tõusis päevakorda info kättesaadavuse 
tähtsus – valla ajalehe, Lääneranna 
Teataja, veebiportaali vaatajaskond 
püsis stabiilselt kõrgel, seda vaatamata 
tõsiasjale, et kultuuri- ja sporditeema- 
lisi artikleid neil kuudel ei avaldatud. 
Hüppeliselt kasvas lugejate arv aga 
mais, kui Lihula Südamekodus hakkas 
levima koroonaviirus – inimesed muu-
tusid ärevaks ning hooldekodu, aga 
ka sealsete töötajate isiklikud mobi-
ilid helisesid lakkamatult ja segasid 
nii töötajate kui ka asutuse tööd. Sel- 
leks, et asutus saaks keskenduda oma 
igapäevatööle, ulatas Lääneranna Val-
lavalitsus abikäe ning alates 18. maist 
hakati edastama igapäevaselt ajalehe 
veebiportaali vahendusel vastuseid 
küsimustele, mida inimesed olid toime-
tusele viiruse leviku kohta esitanud. 
Küsimuste-vastuste blogi peeti kokku 
kümme päeva ehk seni, kuni kõik 
naistemaja hoolealused viidi haig- 
lasse ning koroonapuhang oli Lihula 
Südamekodus peatatud. 

Hea meel on tõdeda, et koroonakriisi 
ajal hoidsid inimesed valla tegemistel 
silma peal ning pöördusid oma murede 
ja küsimustega aktiivselt omavalitsuse 
poole. Tore on ka see, et vaatamata 
ärevale ajale suutis enamus elanikkon-
nast säilitada kainet meelt ja inimlik-
kust – eriti tore oli lugeda südamlikke 
soove, mida ajalehe vahendusel Lihula 
Südamekodu töötajatele edastati.  

Tuleme tagasi vallavalitsuse tegevuste 
juurde. Koroonakriisi ajal suurenes 

märkimisväärselt sotsiaalhooldus- 
töötajate töökoormus. Taas kord, 
kontaktide vähendamise eesmärgil 
jäeti ära koduteenuse klientide kaup- 
luseringid – selle asemel viidi toidu-
kaup koju, kliendi eelnevalt koostatud 
nimekirja alusel. Koduteenuse klien-
tidele lisandusid riskigruppi kuuluvad 
vallaelanikud, kes abi saamiseks sot-
siaaltöö spetsialistide poole pöördusid. 
Koduhooldustöötajad olid kohuse-
tundlikud ja kandsid maske-kindaid 
ja jälgisid hügieeninõudeid, sest peale 
klientide oldi mures iseenda ja lähe-
daste tervise pärast.

Kriisiaegseid tegevusi tagantjärele 
analüüsides võib tulemusega rahule 
jääda: Lääneranna valla inimesed 
olid kriisi ajal mõistlikud ja rahulikud 
ning täitsid riigi ja valla poolt antud 
korraldusi. Lihula Südamekodus aset 
leidnud koroonapuhang sai erinevate 
osapoolte ladusa koostöö tulemusel 
peatatud ning piirdus üksnes naiste-
majaga, kriisikomisjoni poolt valmis 
mõeldud tegevusplaanid hooldeko-
dude evakueerimiseks jäid selleks kor-
raks üksnes plaanideks. Ametnikud, 
kes suurenenud töökoormusega rinda 
pistsid, laadisid suvel akud täis ning on 
rõõmsalt tööle naasnud. Loodetavasti 
taolist kriisi meil Eestis enam ette ei 
tule, ent kui peaks tulema, oleme sel- 
leks kindlasti valmis.

Sügistormide ajal ning koroonaviiruse 
vaikse leviku valguses tasuks meelde 
tuletada, kuidas kriisiolukordades 
käituda. Siseministeeriumi kodule-
helt leiab käitumisjuhised, mis on 
koostatud paljude asutuste ja organi-
satsioonide ekspertide koostöös ning 
Riigikantselei elanikkonnakaitse rak-
kerühma eestvedamisel. Laadige need 
alla kasutades allolevat QR-koodi ning 
jagage kindlasti kõikide pereliikme-
tega.

Turvalist ja kriisivaba sügist!

Q
R

-k
o

o
d

ig
a 

sa
ad

 a
ll

a 
la

ad
id

a 
k

äi
tu

m
is

ju
h

is
ed

 
k

ri
is

io
lu

k
o

rd
ad

es
 t

o
im

et
u

le
k

u
k

s



7L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  8  ( 3 1 )  2 0 2 0

K ai Utt on sündinud 23. mail 1981 Põlvas. Ta on 
lõpetanud Sisekaitseakadeemia ning omandanud 

rakenduskõrghariduse korrektsiooni erialal. Avalikus 
teenistuses on Kai töötanud nii Tartus, Tallinnas kui ka 
Harjumaal, kokku peaaegu 15 aastat.

Kogu oma teadliku elu on ta tegelenud erinevate spor-
dialadega, kõige kauem on Kai end pühendanud käsipal- 
lile, aastatel 1995, 1997 ja 1999–2000 tuli ta käsipallis Eesti 
noortemeistriks ning 1997–1998, 2001, 2004 ja 2011 Eesti 

meistriks. Kai on kuulunud ka Eesti koondisesse ning 
2004. aastal valiti ta Eesti parimaks naiskäsipal-
luriks.

Kai sõnul on tänane ametikoht talle täiesti 
uus valdkond ning ta püüab end parimal viisil 
kõige ja kõigiga kurssi viia.

Kodanikke võtab Kai vastu eelneval kokkulep-
pel telefonil 5307 2541 või e-posti teel kai.utt@
laaneranna.ee.

Saame tuttavaks: Lääneranna Vallavalitsuse  
spordi- ja noorsootööspetsialist Kai Utt

Foto: erakogu

E ne Täht on sündinud 25. augustil 1966. 
aastal Järvamaal. Oma lapsepõlve veetis 

ta Jäneda lähistel Kukevere külas. Õppis 
Käravete Algkoolis ja Aravete Keskkoolis, 
misjärel suundus Tartu Pedagoogilisse Kooli, 
kus lõpetas algklasside õpetaja eriala. Hilise-

malt on jätkanud õpinguid töö kõrvalt TÜ 
Pärnu Kolledžis, kus on omandatud sotsiaaltöö 

korralduse eriala. Viimati on omandatud loodus-
teaduse magistrikraad Eesti Maaülikoolis (loodusturismi 

korralduse eriala). 

Ene on töötanud 12 aastat Pärnu Lastekodus (huvijuht, 
direktori asetäitja). 2002. aastast asus tööle Lavassaare 
Lasteaaia-Algkooli direktorina. Perioodil 2006–2013 töötas 
ta Lavassaare vallavanemana. Lavassaare ja Audru valla 
ühinemise järel 4 aastat Audru Vallavalitsuses humani- 
taarteenistuse juhina (haridus, noorsootöö, kultuur, mitte- 
tulundusühingud). Olles samal ajal MTÜ Pärnu Lahe Part-
nerluskogu aktiivne liige, toetas Ene romantilise rannatee 

kontseptsiooni loomist ja seeläbi maaelu toetava turismi 
võimaluste arendamist ja tutvustamist. Audru, Paikuse, 
Pärnu ja Tõstamaa ühinemise järel töötas Ene Pärnu Linna-
valitsuses haridusosakonna juhatajana, kus viimase kahe ja 
poole aasta jooksul andis oma panuse Pärnu linna haridus- 
ja noorsootöö valdkonna arengusse ning uute suundade 
väljatöötamisse.

Seejärel kandideeris Lääneranna valla abivallavanemaks, 
sest senised õpingud ja töökogemused toetavad haridus-, 
sotsiaal-, kultuurivaldkonda. 

Vaba aega meeldib Enel veeta kodus aiatöid tehes, lugedes, 
teatris ja reisimas käies. Ta uurib hobiteadurina madal-
soode kuivendamise mõju tigudele.

Ene võtab kodanikke vastu eelneval kokkuleppel 
esmaspäeviti ja neljapäeviti, muul ajal saab temaga ühen-
dust võtta telefonitsi numbritel 472 4633 ja 516 9025 või 
e-posti teel ene.taht@laaneranna.ee.

Saame tuttavaks:
Lääneranna Vallavalitsuse abivallavanem Ene Täht

L ääneranna Vallavalitsus kuulutas juulikuu lõpus 
välja konkursi hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvald-

konna abivallavanema ametikoha täitmiseks. Soovi uus 
väljakutse vastu võtta avaldas napi kahe nädalaga 24 
inimest, mis on uue valla seni suurim kandideerijate arv. 

Tulevase abivallavanema leidmiseks moodustati komis-
jon, kuhu kuulusid vallavanem Mikk Pikkmets, voliko- 
gu esimees Arno Peksar, vallavalitsuse liige Tiina Lobja, 
sekretär-registripidaja (vallasekretäri puhkuseasendaja) 
Merike Ehasalu ja vallasekretäri abi Ade Pääbo. Kahe- 
kümne neljast avaldusest praagiti kohe välja seitse, millel 
puudusid vajalikud dokumendid. Allesjäänud kandidaati-

dest otsustati vestlusvooru kutsuda kuus. 24. augustil lan-
getas komisjon otsuse teha ettepanek asuda Lääneranna 
valla hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna abivalla-
vanema ametikohale endisele Lavassaare vallavanemale 
ning Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna juhatajale Ene 
Tähele, kes alustas tööd 1. septembril. 

Komisjoni esimehe Mikk Pikkmetsa sõnul vastavad Ene 
Tähe kogemused ja pädevused kõige paremini konkursil 
esitatud tingimustele. „Ta tunneb väga hästi hariduse-, kul-
tuuri- ja sotsiaalvaldkonda ning omab omavalitsuses tööta-
mise kogemust, mis on antud ametikohal väga oluline,” 
sõnas Pikkmets.

Lääneranna vald sai uue abivallavanema

A lates 1. septembrist on Tuudi raamatukogu avatud 
teisipäeviti ja reedeti kell 10–18 (lõuna kell 13.30–

14.00) ning laupäeval kell 10–14. 

Teistel nädalapäevadel ning kuu viimasel reedel on raama-
tukogu suletud.

A lates 1. septembrist on Koonga raamatukogu avatud 
teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kell 9.00–16.30. 

Teistel nädalapäevadel ning kuu viimasel reedel on raa-
matukogu suletud. 

Alates käesoleva aasta septembrist asub Koonga raamatu-
kogu koolimaja ruumides; sissepääs maja tagant või kooli 
peauksest.

Septembrist muutusid  
Tuudi ja Koonga raamatukogu lahtiolekuajad
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A lates 1. septembrist lisandus Lääneranna valla 
piirkonda uus bussiliin, lisaks sellele tehti muuda-

tusi kuues olemasolevas sõidugraafikus.

Augustis kinnitas Pärnumaa Ühistranspordikeskuse 
vanemlogistik Avo Rahu sõiduplaanid, mis alates 1. sep-
tembrist aitab Virtsu kooli õpilastel hommikul uueks tun-
dide algusajaks kooli jõuda. Nimelt algavad kõnealuses 
haridusasutuses tunnid uuest õppeaastast tavapärase 8.10 
asemel kell 9.00.

Uut kooliliini, L22 Lihula–Vatla–Koti–Lihula, rahastab 
Lääneranna Vallavalitsus. Liin on kasutuses tööpäevadel 
ning on avalik, mis tähendab, et seda võivad kasutada 
kõik, kes seda vajavad. Seoses uue bussiliini avamisega 

tekkis vajadus muuta ka sellega seondu-
vat maakonnaliini nr 325 Pärnu–Lihula–
Virtsu. Hommikusel reisil, Pärnust kell 

7.05 (praegu veel 7.00), sõidab buss saabumisel Virtsu 
mitte VIRTSU peatuse, vaid VIRTSU KOOLI peatuse kaudu 
Virtsu sadamasse. Bussiliinid L22 ja nr 325 peavad kohtuma 
ümberistumise võimaldamiseks KOTI peatuses kell 08.33.

„Kuna bussiliini nr 325 ja ka teiste liinide kohta, mis sõi-
davad Lihula suunal, on tulnud bussijuhtidelt mitmeid 
ettepanekuid liinigraafikute kiirendamiseks, siis teemegi 
korraga ära ka sõiduplaanide muudatused liinidel 51, 53, 
55, 55-1, 324 ja 325,” ütles Rahu, kelle sõnul on enamus aja- 
lisi muudatusi liinisisesed. „On ka mõningaid viie minuti 
võrra hilisemaks viidud väljumisi, näiteks Pärnust liin nr 
53 väljub alates 1. septembrist kell 19.05 (varem väljus kell 
19.00), liinidel nr 55 ja 55-1 lõunane 13.25 väljumine nihkub 
13.30-le ning liinil 325 mõlemad väljumised Pärnust 7.00 ja 
10.15 asemel vastavalt 7.05 ning 10.20. Viis minutit hilise-
maks muutub ka liini 325 väljumine 13.05 Lihulast Pär-
nusse.”

Koolialgus tõi muudatusi busside sõidugraafikutesse

L ääneranna Vallavalitsus kuulutas välja kandidaatide 
esitamise Lääneranna valla teenetemärgi ja auko-

daniku autasude andmiseks.

Lääneranna valla teenetemärk antakse ühele isikule 
üks kord väljapaistvate teenete või pikaajalise töö ning 
loomingu eest, mis on andnud püsiva panuse kultuuri, 
majanduse või muu valdkonna arendamisse. Lääneranna 
valla aukodaniku nimetus omistatakse ühele isikule üks 
kord valla erilise austusavaldusena Lääneranna vallale 
osutatud väljapaistvate teenete eest. Ettepanekuid teene-
temärgi andmiseks ja aukodaniku nimetuse omistamiseks 
on õigus esitada Lääneranna valla elanikel, vallavolikogu, 
-valitsuse ja komisjonide liikmetel, hallatava asutuse tööta-
jatel ning valla ühendustel ja organisatsioonidel.

Vabas vormis esitatud ettepanekus peavad sisalduma 
nominendi olulised eluloolised andmed ja autasu saamise 
põhjendus, lisaks ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, 
allkiri ja esitamise kuupäev.

Lääneranna Vallavalitsus ootab ettepanekuid teenetemärgi 
omistamise kohta elektrooniliselt e-posti aadressile valla-
valitsus@laaneranna.ee või kirjalikult aadressil Jaama tn 1, 
Lihula 90302 hiljemalt 1. detsembriks 2020.  

Autasud antakse saajale üle Eesti Vabariigi aastapäeva vas-
tuvõtul, mis toimub veebruaris 2021.

Lisainfo: Kristina Kukk 472 4640 või kristina.kukk@laane-
ranna.ee.

Lääneranna vald otsib parimaid

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

L ääneranna Vallavalitsuse poole 
on korduvalt pöördutud küsi-

mustega „Kes tegeleb vallas fekaa-
lide veoga” ja „Kust saaks sellekohast 
infot?”. Palusime Lääneranna valla 
keskkonna- ja arendusspetsialistilt 
Maia Leolalt lisaks lugejatelt saadud 
küsimustele selgitada täiendavalt, 
miks tuleb purgimisteenust tellides 
eelistada ametlikke tegijaid.

Igas majapidamises tekib pesu-, kümb- 
lus-, köögi- ja WC-vett, mida peab 
enne loodusesse juhtimist korralikult 
käitlema. Puhastamata reovee vee- 
kogusse juhtimine või maasse immu-
tamine mõjutab otseselt meie elu- 
keskkonda. Pinnaveekogud kasvavad 
reostamise tagajärjel kinni, põhjavesi 
saastub, elurikkus vaesub ning võivad 
levida haigused. Puhastamata reovee 
imbumisel maapinna kaudu põh-
javette võib reostunud vesi jõuda läbi 
puur- ja salvkaevude meie joogivette. 

Kui majapidamises käideldakse 
reovett nõuetekohaselt, ei ole karta 
lähiümbruse põhjavee (joogivee) reos- 
tamist ega pinnaveekogude seisundi 
halvenemist.

Veeseaduse §-ist 124 lähtudes tuleb 
reovesi puhastada kohapeal, juhtida 
reoveepuhastisse või koguda kogumis-
mahutisse ja vedada purgimissõlme.

Reovee kohtkäitlust, sealhulgas 
purgimisteenuse osutamist regu-
leerib Lääneranna Vallavalitsuse 
24.11.2018 määrus nr 15 „Lääneranna 
valla reovee kohtkäitluse ja äraveo 
eeskiri”. Kõnealuse eeskirja § 6 lõike 8 
alusel võib reovee kohtkäitlussüs-
teemi omanik tellida purgimisteenuse 
osutamist vaid ettevõtjalt, kes omab 
vee-ettevõtjaga purgimislepingut. 
Lääneranna vallas purgimise teenust 
osutav ettevõtja peab olema regist- 
reeritud äriregistris. Reovee ja fekaa-

lide immutamine pinnasesse või 
laialilaotamine ning mahutite tüh-
jendamine loodusesse või mujale sel- 
leks mitte ettenähtud kohtadesse on 
keelatud.

Purgimisteenust (fekaaliveo teenust) 
osutavate ettevõtete kontaktid 
Lääneranna vallas ja naaberomavalit-
sustes on leitavad Lääneranna Valla-
valitsuse veebilehelt aadressil: www.
laanerannavald.ee/fekaalivedu

Kui ka Teil on tekkinud küsimu-
si, millele soovite saada vastuseid, 
saatke need julgelt Lääneranna Tea- 
taja toimetusse e-postiga ajaleht@
laaneranna.ee või telefonil 472 4630. 

Iga kuu valib ajalehe toimetaja ühe 
küsimuse, mis puudutab võimali-
kult paljusid valla kodanikke ning 
palub vastata ametnikul, kelle vastu-
tusalasse see küsimus kuulub.

Lugeja küsib, ametnik vastab

Foto: Kristina Kukk
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A lates 2018. aastast kehtib Lääneranna vallas eraldi 
kord, mille alusel toetatakse Lääneranna eelarvest 

kodanikuühendusi – mittetulundusühinguid, sihtasutusi 
ja seltsinguid. Valla eelarvest on võimalik taotleda 3 tüüpi 
toetust: tegevustoetus, projektitoetus ning omaosaluse 
finantseerimise toetus. Kõigi toetuste peamine eesmärk 
on toetada tegevusi, mis on suunatud vallale ja valla ela- 
nikele.

Kellele ja milleks?
Tegevustoetus on ette nähtud mittetulundusühingu või 
sihtasutuse hallatava või mittetulundusühingu või siht- 
asutuse omandis olevate ning valla elanikele kasutamiseks 
mõeldud hoonete, ruumide ja rajatiste majandamiskulude, 
samuti personali-, koolitus-, transpordi-, side- ja kantselei-
kulude ning muude tegevuste kulude katmiseks.

Projektitoetus on mõeldud ühekordsete ürituste ja tege-
vuste korraldamiseks ning seda saavad taotleda nii seltsin-
gud, mittetulundusühingud kui ka sihtasutused. 

Omaosaluse finantseerimise toetus on mõeldud neile mit-
tetulundusühingutele ja sihtasutustele, kes esitavad taot-
lusi teistele toetusorganisatsioonidele peale Lääneranna 
valla. Tihti taotletakse toetust projektidele, mille eelarved 
on päris suured ja nii kasvab taotleja omaosalus projektis 
suureks. Just selle omaosaluse katmiseks on võimalik val-
last toetust küsida. Silmas tuleb pidada, et alati jääb taotle-
jal kohustus tasuda teatud protsent omaosalusest. Üldjuhul 
on võimalik vallalt saada toetust kuni 90% omaosaluse kat-
miseks.

Kuidas taotleda?
Taotluste lihtsamaks esitamiseks ja et kõik vajalik kirja 
saaks, on vallavalitsus loonud taotluste blanketid, mida on 
võimalik leida Lääneranna valla kodulehelt ning küsida 
vallamajast või piirkondlikest teeninduskeskustest. Kind-
lasti tasub läbi lugeda ka mittetulundusliku tegevuse toe- 
tamise kord.

Millal on taotluse esitamise tähtaeg?
Tegevustoetuste ning projektitoetuste taotlemise tähtaeg 
järgmise aasta tegevusteks on jooksva aasta 1. november. 
Kindlasti ei tea kõik mittetulundusühingud ega seltsingud 
aasta lõpuks kõiki tegevusi ja üritusi, mida nad järgmisel 

aastal korraldada tahavad, seepärast on võimalik taotleda 
täiendavalt projektitoetust jooksval aastal toimuvate üri- 
tuste ja tegevuste tarbeks, aga seda alles pärast vallaeelarve 
kinnitamist volikogus.

Omaosaluse finantseerimise toetuse saamiseks saab taot-
lusi esitada kogu eelarveaasta jooksul. 

Aruandluse tähtajad
Projektitoetuseks ja omaosaluse finantseerimise toetuseks 
saadud toetuse saaja esitab vallavalitsusele toetuse kasuta-
mise kohta aruande 30 päeva jooksul pärast toetatud tege-
vuse lõpetamist. Aruandele lisatakse toetuse kasutamist 
tõendavad kuludokumendid koos maksekorraldustega.

Tegevustoetuse saaja esitab vallavalitsusele toetuse kasuta-
mise aruande hiljemalt toetuse saamisele järgneva kalend- 
riaasta 15. oktoobriks, lisades juurde aruandlusperioodi 
kinnitatud majandusaasta aruande.

Pane tähele!
Tihti kiputakse unustama, et taotluse saajal on ka muud 
kohustused, peale aruannete tähtaegset esitamist. Nii 
näiteks kipub ununema, et toetuse saajal on kohustus enne 
toetusega rahastatava ürituse toimumist esitada vastava-
sisuline teade ürituse toimumise kohta valla paberlehes 
ja/või veebikeskkonnas avaldamiseks. Teated on oodatud 
Lääneranna Teataja e-postile ajaleht@laaneranna.ee.

Veel üks asi, mille vastu kiputakse eksima, on projektitoetuse 
aruandevormi punkti „Projekti meediakajastused Lääner-
anna valla veebikeskkondades” mittetäitmine või selle val-
esti tõlgendamine. Juhime siinkohal tähelepanu asjaolule, 
et Lääneranna valla veebikeskkonnad on: valla Face-
booki-leht (www.facebook.com/laanerannavald), Lääne- 
ranna Teataja veebiportaal (ajaleht.laaneranna.ee) ning 
Lääneranna valla Instagrami-konto (www.instagram.
com/laaneranna/). Kõik muud lehed, olgu selleks seltsin- 
gute enda sotsiaalmeedia kontod või kodulehed, maakonna 
meediaväljaannete lehed või teemaviited (hashtag ingl), ei 
ole Lääneranna valla veebikeskkonnad. Projektide meed-
iakajastused on samuti oodatud Lääneranna Teataja e-pos-
tile ajaleht@laaneranna.ee. Siinkohal edastame ajalehe 
toimetaja palve mitte jätta meediakajastuse edastamist 
viimasele päevale, vaid teha seda aegsasti, soovitatavalt 
nädal enne projektiaruande esitamise tähtaega.

Aeg on taotleda tegevus- ja projektitoetusi

KULTUURLääneranna valla kultuurikava
Oktoober

1.10 kell 12.00 Kõmsi Rahva- 
majas Lääneranna valla eakate 
päev. Tervituskontserdil esinevad 
lõõtspilli ja lauluga Kristi Kool ja 
Kõmsi kooli noored solistid. Kavas 
SEE teatri etendus „Polkovniku 
lesk”, mille on Juhan Smuuli aine-
tel lavale seadnud Krista Kütt. Sil-
mailu pakuvad erinevad näitused. 
Lisainfo telefonil 525 3236

1.10 kell 17.00 Mihkli kirikus 
orelikontsert. Esineb organist ja 
helilooja Toomas Trass, kavas 
helilooja omalooming, improvi-

satsioon koraaliteemadel ja teiste 
Eesti autorite looming

3.10 kell 11.30 Varbla Rahva- 
majas X Gustav Vahari memoriaal 
Kreeka-Rooma ja naistemaadluses. 
Lisainfo janar.sober@mail.ee

4.10 kell 13.00 Pikavere vennas-
tekoguduse palvemajas palvetund 
sõna ja lauluga

4.10 kell 13.30 EELK Varbla Püha 
Urbanuse Kirikus Jumalateenistus 
armulauaga.

5.10 kell 19.00 Lihula Kultuuri-

majas animafilm „Unenägude 
meistrid”. Pilet 3 €

10.10 Lihula Kultuurimajas üle-
maailmne enesetappude enneta- 
mise päev Lihulas. Lisainfo üri-
tuse kohta 5694 6855 või dagmar.
mikiveer@gmail.com

11.10 kell 12.00 Lihula mõisas 
Ajalooklubi. Lektor Oliver Orro 
esineb ettekandega „Arhitektuuri- 
ajaloolase pilguga Lihulas ringi 
vaadates”

11.10 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus lõikustänupüha jumala-
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Kultuurikavas võib toimuda muudatusi.  
Täpsem info:  

ajaleht.laaneranna.ee/kultuurikava

Hea kultuuri- ja spordiürituse korraldaja!

Kui ka Sina soovid, et info Sinu korraldatava 
ürituse kohta jõuaks tuhandete meie valla 
elanikeni, lisa teave aegsasti veebilehele 

www.kultuurikava.ee.

Spordiuudised
11. august – 10. september

Jalgpall
Lõuna-Läänemaa JK U16 meeskond 
on 14. septembri seisuga III liigas 6. 
kohal. Peetud on 9 mängu, millest või-
detud 2, viiki mängitud 2 ja kaotatud 
5. Klubi resultatiivseim mängija on 
hetkel Keiro Ristikivi, kes on löönud 
10 väravat, liiga üldtabelis on Keiro 
väravalööjate seas kuuendal kohal.

6. septembril toimusid Linnamäel 
2020. aasta Läänemaa naiste jalgpalli 
meistrivõistlused, millest võttis osa 
ka Lõuna-Läänemaa JK naiskond, kes 
saavutas II koha. Naiskonnas mängisid 

Janet Kärp, Elise Ojap, Karin Mänd, 
Carina Jurs, Siret Põldäär, Marjana 
Kuldsaar, Anni Ratas, Sandra Pärnpuu. 
Treener Jaanus Getreu.

Maadlus
29. augustil toimusid Põlvas Mesikäpa 
spordihallis Eesti meistrivõistlused 
kadettide Kreeka-Rooma, vaba- ja 
naistemaadluses, kus Lääneranna 
valda esindasid kaks RJK Leola 
kasvandikku. Lihula noormees Ste-
fan-Lauri Mölder saavutas –65 kg 
kehakaalus III koha. Eerik Pank, Virt-
sust pärit noormees, kes tänu oma 

suurusele oli sunnitud noorteklassi 
tiitlivõistlused Eestis üldse vahele 
jätma ja kes tänaseks on kasvanud 
kindlalt oma kadettide vanuseklassi ja 
isegi vanema vanuseklassi, juuniorite, 
esinumbriks raskekaalus, saavutas 
ülekaalukalt ja punktigi loovutamata 
kõik võidud esimesel perioodil, käes- 
oleva aasta teise meistritiitli Kree-
ka-Rooma maadluses. Klubide arves-
tuses oli RJK Leola 20 klubi seas 6.–7. 
kohal, mis on seni parim tulemus.

Ratsutamine
5.–6. septembril toimusid Massu külas 

teenistus armulauaga. 

12.10 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas Eesti, Soome, Läti ja Leedu 
koostöös valminud spioonipõnevik 
„O

2
”. Pilet 5 €

14.10 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas animafilm „Haldjarahvas 
pagariks”. Pilet 3 €

16.10 kell 12.00 Kõmsi Rahva- 
majas Kõmsi kooli- ja lasteaialaste 
draamaõpetuse raames valminud 
muusikal, mida etendatakse vaid 
üks kord maja 35. sünnipäeva 
tähistamiseks

18.10 kell 13.00 Pikavere vennas-
tekoguduse palvemajas palvetund 
sõna ja lauluga

18.10 kell 13.30  EELK Varbla 
Püha Urbanuse Kirikus Jumala-
teenistus armulauaga

19.10 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas romantiline film tõelisest 
armastusest ja rasketest valikutest 
„Igavik meie vahel”. Pilet 5 €, alla 
12 a mittesoovitatav

23.10 kell 19.00 Lõpe klubis 
Lääneranna valla 3. aastapäeva 
tähistamine. Kavas kontsert, pidu- 
likud sõnavõtud, tunnustamised. 
Avatud fotonurk. Üritus on tasuta, 
kuid vajalik on eelregistreeri-
mine hiljemalt 16. oktoobril tele-
fonil 5660 0540 või e-posti teel 
lopeklubi@laaneranna.ee. Bussi- 
soovist palume anda teada oma 
piirkonna sotsiaaltöö spetsialistile 
(kontaktid lk 5)

24.10 Eestimaa rahvamaja päev 
“133 aastat kogukonna liitjana” 
Varbla rahvamajas 

 ◦ Kell 9–20 suures saalis Varbla XXIII 
võrkpalliturniir

 ◦ Kell 11–17 väikses saalis Lihula 
Lilltikandi Seltsi näitus „Roositud 
tekid-padjad”

 ◦ Kell 11–17 väikeses saalis avatud 
Kahvatu kõrtsi kodukohvik

 ◦ Kell 14.00 väikeses saalis kont-
sert „Raimond Valgre 21. sajandil”, 
esineb Fred Rõigas. Pilet 5 €

 ◦ Kell 16–17 väikeses saalis kultuuri-
kohvik, kus huvilistega arutatakse 
teemal „Kas ja kuidas saaksime oma 
kultuurimaastiku paremaks ja rik-
kamaks muuta”

 ◦ Kell 21.00 suures saalis tantsuõhtu 
ansambliga Elumees. Kohal Piilede 
puhvet Koongast, pilet 8 €

24.10 kell 20.00 Kõmsi rahvama-
jas hooaja avapidu. Tantsumuusika 
ansamblilt Fookus ja videodisko 
VJ Urmas Rämmal. Fotonurk. Toit-
lustab Kelmar Catering. Kohtade 
broneerimine ja täpsem info tele-
fonil 525 3236. Pilet 10/12 €

25.10 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus armulauaga jumalateenis-
tus.

30.10 kell 19.00 Oidrema 
külakeskuses Hälloviin vol IV. 
Kostüümipidu vähekese õudusega! 
Tegevused lastele. Õuduste tuba. 
Kavas kaks filmiseanssi: multi-
kas lastele ja hilisõhtune hirmu-
film tugevama närviga noortele. 
Parima kostüümi valimine

November

4.11 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas Komöödiateatrilt Pille Pürgi 
etendus „Kutse juubeliks”. Pilet 
17/15 €. Piletid saadaval Piletilevis, 
Piletimaailmas ja Lihula Kultuuri-
majas T–R kell 10.00–16.00. Info 
telefonil 477 8191

6.11 kell 19.00 Kõmsi Rahvama-

jas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld 
kontserdiga „Risti-rästi”. Kuulda 
saab armastatud lugusid, laule 
nii tuntud autoritelt kui ka esita-
jate omaloomingust. Piletid 10 € 
eelmüügis Piletilevis ja Kõmsi 
Rahvamajas E–N kell 9–16, toi-
mumispäeval 13 €. Lisainfo 525 
3236

24.10 Lihula Spordihoone suure-
jooneline avamine. Kavas hulga- 
nisti erinevaid etteasteid, jälgige 
sotsiaalmeedia reklaami

21.11 kell 10.00 Lihula Spordi-
hoones Läänemaa ja Pärnumaa 
meistrivõistlused maadluses. Lisa-
info janar.sober@mail.ee

21.11 kell 9–14 Lihula Kultuuri-
maja ees ja sees Mardi-Kadri laat. 
Hoidiste festival algab kell 11.00. 
Oodatud on kõik, mis silmale ilus 
ja maitsev! Tööd palume tuua hil-
jemalt 18. novembril. Lisainfo tel 
477 8191

22.11 kell 12.00 Varbla rahvama-
jas eakateklubi Randlane koosvii-
bimine

27.11 kell 20.00 Lõpe klubis 
tantsuõhtu Untsakate ja Valvo 
Valguriga. Piletid 1. novembrini 
10 €, hiljem 15 €. Info ja laudade 
broneerimine 5660 0540

SPORT
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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

Lääneranna valla võistkond saavutas 
Pärnumaa rannamängudel esikoha
Annika Urbel 
Rannamängude peasekretär

A ugustikuu eelviimasel laupäeval toimusid Pärlselja 
Puhkekeskuses Pärnumaa XXVII rannamängud, 

millest võtsid osa kõik Pärnu lahe äärsed vallad ja osaval-
lad. Seekord võidutsesid võõrustajad.

Pea kümme tundi väldanud rannamängud koondasid 
14 võistlusala, millest 4 olid individuaal- ja ülejäänud 
meeskonnaalad. Oma meeskonnad panid välja kõik võist-
lusel osalevad omavalitsused: Lääneranna, Häädemeeste 
ja Kihnu vald ning Audru ja Tõstamaa osavald. Ühtekokku 
osales võistlustel üle 160 sportlase.

Sõpruskohtumised toimusid naiste ja meeste võrkpallis, 
jalgpallis, sopsus ehk korvpalli visetes, pendelteatejook-
sus, retro orienteerumises, mälumängus, juhtkonna võist-
luses, rannamehe ja rannanaise võistluses, köieveos ja 
individuaalaladel nagu kaugushüpe, kuulijänn, 60 m jooks 
ja krossijooks. Viimaste puhul summeeriti üldarvestuse 

koha määramiseks valla/osavalla kahe parima mehe, kahe 
parima naise, parima meesveterani ja parima naisveterani 
kohapunktid.

Tihedas konkurentsis õnnestus Läänerannal saavutada 
3-punktiline edu ning tulla üldarvestuses võitjaks (140 p). 
Teise ja kolmada koha punktide vahe oli veelgi väiksem 
ning vaid ühe punktiga õnnestus Tõstamaal (137 p) edestada 
Audru võistkonda (136 p). Neljanda koha saavutas Hääde-
meeste (126 p) ja viienda Kihnu (109 p). 

Lääneranna vallavalitsus tänab kõiki sportlasi ja kaasaela-
jaid, samuti kohtunikke ja vabatahtlikke, tänu kellele ran-
namängud võimalikuks said. Järgmise aasta rannamänge 
korraldab Tõstamaa osavald. Jääme põnevusega ootama!

Galerii ja protokoll on avaldatud Lääneranna Teataja veebi-
portaalis ajaleht.laaneranna.ee.

Pärnumaa meistrivõistlused rat-
sutamises, kus meie valla ratsasport-
lased saavutasid väga häid tulemusi 
koolisõidus! Edukaimad oli Carola 
Raud hobusel Orfix, kes tõid koju 
kuldmedali U16 klassis ja hõbemedali 
juunioride arvestuses. Suurepärase 
tulemuse tegid ka Alisa Veepalu ja 
Voore Ambra, kellele riputati kaela 
hõbemedal U16 arvestuses. Vaike 
Reinmaa ja Roxette said kaela pronks-
medalid nii juunioride kui noorte 
arvestuses.

Vibulaskmine
15.–16. augustil toimusid Lõuna-Eestis 
Läänistes ja Lootvinas Eesti meistri- 
võistlused vibujahis, kus osales 86 

sportlast Eestist, Lätist ja Soomest, 
nende seas ka Lääneranna valla vibu-
laskjad Aare ja Aire Lauren, kes mõle-
mad saavutasid oma jahivibude klassis 
II koha. 

Võrkpall
30. augustil toimus Pärnu-Jaagupi 
XI võrkpalliturniir, millest võttis 
osa ka Lääneranna võrkpalliklubi. 
Viie võistkonna osalusel toimunud 
meesteturniiril meie võistkonnal vas-
taseid ei olnud – kõik alistati geimi- 
dega 2:0 ja tasuks turniirivõit. Lääne- 
ranna eest mängisid Margus Mölder, 
Taavi Mereväli, Raiko Vänt ja Rainer 
Sutt.

Foto: Kertu Kangur
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REAKUULUTUSED

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

Jalgratta remont Lihulas. 
 Kontakt 523 6933 (Ants Urb)

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 

Vihmaveesüsteemide ja 
katuseturvatoodete 
paigaldus 

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee

TELLI ENDALE KOJU KOPPLAADUR!

7. oktoober alates 10.00

LÕPE KLUBIS

Etteregistreerimine 
telefonil 5660 0540

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

Tahaksid leeri tulla?Tahaksid leeri tulla?

Leerikooli võib tulla alates 15-ndast eluaastast. Leerikooli võib tulla alates 15-ndast eluaastast. 

Leeris tutvume Piibli, kiriku õpetuse ja meie koguduse Leeris tutvume Piibli, kiriku õpetuse ja meie koguduse 
eluga, aga ka maailma usunditega. eluga, aga ka maailma usunditega. 

Leeri ehk konfirmatsiooniga saab õiguse iseseisvalt tulla Leeri ehk konfirmatsiooniga saab õiguse iseseisvalt tulla 
armulauale, olla ristivanemaks, oma abielu laulatada ja armulauale, olla ristivanemaks, oma abielu laulatada ja 
lisaks muud kiriklikud õigused ja kohustused. Kui oled lisaks muud kiriklikud õigused ja kohustused. Kui oled 
veel ristimata, antakse sulle leeriõpetust ja seejärel risti-veel ristimata, antakse sulle leeriõpetust ja seejärel risti-
takse ja konfirmeeritakse.takse ja konfirmeeritakse.

Leeri tuleku soovist palun teada anda EELK Mihkli kogu-Leeri tuleku soovist palun teada anda EELK Mihkli kogu-
duse õpetaja Kari Tynkkynenile tel. 5305 5761 või kari.duse õpetaja Kari Tynkkynenile tel. 5305 5761 või kari.
tynkkynen@eelk.eetynkkynen@eelk.ee

tel 5564 5433
Argo Kaas

Email: info@asrex.ee 
Telefon: 5622 6716

- Ehitus,  
renoveerimine ja 

rekonstrueerimine

- Terasside rajamine 
ja ehitamine

- Müüri- ja 
betoonitööd

- Fassaadide 
soojustamine

- Katuse ehitus ja 
renoveerimine

- Siseviimistlus- ja 
maalritööd

- Plaatimistööd

Penijoe tee 3, Lihula 
E-R 9-18. L 9-15  

 info@pohjalatehno.ee  
www.pohjalatehno.ee

Mootorsõidukite tehniline ülevaatus
(sõidu- ja veoautod, bussid, haagised, mootorrattad, traktorid)

Sõidukite ostueelne ülevaatus

Auto remont ja -hooldus 

konditsioneeride täitmine ja hooldus

Sillastend

diagnostika

elektri- ja rehvitööd

Pesula

Tallinna mnt 54, Lihula

+372 513 5678 / info@rasi.ee /  www.rasi.ee


