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10. detsembril toimus Lihula Kultuurimajas Lääneranna 
Vallavolikogu 37. istung, kus lisaks teistele teemadele 
valiti välja uus volikogu esimees.

Vallavolikogu istungil osales kokku 21 liiget. Päevakorras 
oli 14 punkti, millest esimene uue esimehe valimine. Enne 
kandidaatide esitamist moodustati häältelugemiskomisjon, 
kuhu kuulusid Margit Merila, Meelis Malk ja Andres Hir-
vela. 

Volikogu esimehe kandidaate esitati kaks: senine aseesi-
mees Vallo Kappak (Lääneranna Valimisliit) ja Rait Maruste 
(fraktsioon Nelja Valla Ühisjõud).

Valimiskastis oli 21 sedelit. 11 poolthäälega valiti Lääne- 
ranna Vallavolikogu uueks esimeheks Rait Maruste. 

„Demokraatia on töötanud ja selle tulemuse andnud,” ütles 
oma võidukõnes uus volikogu esimees. „Võtan saatuse löögi 
vastu ja püüan teha nii hästi, kui oskan. Aitäh usalduse eest 
ja püüame üheskoos edasi minna.”

Lääneranna vallavolikogu valis uue esimehe, sest selle 
senisest esimehest Arno Peksarist sai Lääneranna 
vallavanem septembris ATV-õnnetuses huk-
kunud Mikk Pikkmetsa asemel.

Lääneranna vald otsib 
eterniiti

LK 6

Lääneranna valla 2020.  
aasta numbrites

LK 11

Lääneranna vallavolikogu esimeheks valiti Rait Maruste

M eie uus vald on lõpetanud 
kolmanda tegevusaasta ja 

alustanud viimast enne järgmisi 
valimisi. Vald on olnud toimekas ja 
saanud enam-vähem ühele poole 
ühinemisjärgse ümberkorraldusega, 
mis on olnud töömahukam, kui see 
tavainimesele välja paistab, ja on 
võtnud vallalt üksjagu aega, töö- 
energiat ja raha. Igapäevaelu lõi segi 
ka meie endise vallavanema Mikk 
Pikkmetsa õnnetu lahkumine. Nüüd 
on aeg jätta enesekorralduse periood 
seljataha ja keskenduda täie jõu ja 
tahtmisega valla ees seisvate suurte 
ja eluliste probleemide määratle-
misele ja edasisele lahendamisele.

Te teate, et viimasel, s.o 10. detsem-
bri volikogu koosolekul, toimus voli- 

kogu senises võimujaotuses nihe ning 
valda seni juhtinud võimukoalitsioon 
kaotas napilt oma enamuse volikogus. 
See, esindusdemokraatia  loomulikuks 
osaks olev muudatus, häiris tugevalt 
senist valla juhtkonda. Kuid peale 
häirituse ja kaotustunde tuleks näha 
ka muudatuses sisalduvat sõnumit, 
ehk seda, et mitte kõik valda esinda-
vad volinikud ei ole rahul tänase olu-
korraga ja soovivad selles muudatusi. 
Muutusi valla senises tööpraktikas, sh 
valla moodustanud keskuste ja valla 
hallatavate asutuste võrdses kohtle-
mises, investeeringute põhjendatuses 
jne.

Poliittehnoloogiliselt võinuks ümber-
formeerunud volikogu umbusaldada 
kohe ka tänast vallavanemat ja tema 
koostatud vallavalitsust, hääled selle- 
ks olid koos. Kuid me ei teinud seda. 
Pidasime silmas, et volikogu ei ole te 
ametisse seadnud mitte omavahe-
liseks tülitsemiseks ja jagelemiseks, 
vaid valla probleemide lahendamiseks 
valla elanikke esindama. Stabiilsus 
ja  töörahu on väärtus, mida me ei 
pidanud vajalikuks lõhkuda. Oleme 
veendunud ja seisnud selle eest, et 
kogukondi (sh koole) ei tule lõhkuda, 
vaid vastupidi, neid toetada.

Loodan siiralt, et valla täitevjuhtkond 
mõistab seda ja teeb kõik endast ole-
neva, et Lääneranna elu edeneks ja 

oleks mõistlikult, inimeste 
vajadusi ja ootusi arvestavalt, 
ausalt, läbipaistvalt ja õiglaselt korral-
datud. Me tahame, et valla täitevjuhti-
mises ei otsitaks põhjusi, miks midagi 
teha ei saa, vaid leitakse teid ja võima-
lusi, kuidas midagi teha saab, sh abis-
tades, selgitades, ilma liigse ja tarbetu 
bürokraatiata ja kiiresti.

Täna, detsembri keskel, on vara välja 
tulla konkreetse loendiga sellest, 
mida volikogu enamus kindlasti oma 
otsuste abil teha soovib. Arutame seda 
lähipäevil ja kui plaan selge ja kokku 
lepitud, siis anname valla rahvale sell-
est kindlasti ka konkreetsemalt teada. 
Võin siinkohal osundada mõnedele 
märksõnadele, mis viitavad valdkon-
dadele, kus tuleb otsustusi teha ja 
senist tegevusjoont muuta. Nendeks 
oleksid valla koolivõrk, elani- 
ke arvu suurendamine, valla finants-
juhtimise põhjendatus ja läbipaistvus, 
investeerimisvõimekuse  suuren-
damine, valla palgal olevate asutuste 
ja isikute töö efektiivsus, teenuste 
ja tegevuste (hooldus, transport jmt) 
üleandmine vallalt erasektorile või 
erasektorilt sisseostmine. Ja tahaks 
leida ka valla elanike esinduskogule 
väärika püsikodu.

Senine valla juhtkond on kõvasti 
laenu võtnud ja toetusi saanud ning 
selle kasutamist on ka näha ja tunda. 

Armas Lääneranna rahvas!
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Kuid oma laenukoormuses oleme väga 
lähedal sellele, et vajame lisalaenu 
jooksvate kulude katteks. Selline, tar-
bimislaenulik olukord, ei ole jätku-
suutlik.

Nagu riik, nii ka kohalik omavalit-
sus, ei ole olemuslikult loodud olema 
tööandja. Nende ülesanne on luua 
tingimused ettevõtluseks ja seeläbi 
töökohtade loomiseks. Need asjad on 
paigast ära nii üleriigiliselt kui koha-
peal. Nagu Pärnu Postimehe lugejad 
hiljuti nägid, on meie vald Pärnu maa-
konna üks suuremaid tööandjaid oma 
152 vallapalgalisega. Kaugelt esirinnas 
teiste Pärnu maakonna omavalitsuste 
hulgas sama tunnuse alusel. Hääde-
meeste vald saab oma asjad aetud 
näiteks poole väiksema vallapalgaliste 
arvuga. On, mida analüüsida ja millest 
järeldusi teha.

Lähenemas on aasta suuruselt teine 
linnarahva maale, jõuluks suveko-
dudesse ja kodukohtadesse sõitmine. 
Püsielanikud, küsige oma naabrilt, 
sõpradelt või tuttavatelt, kas nad on 
mõelnud valda sissekirjutamisele. 
Kui mitte, aga samas neil meie juures 
meeldib, siis ehk oleks aeg seda 
teha? Oleks abiks vallale üksikisiku 
tulumaksu ja elanike arvult laekuva 
toetusena ning hea tahte märgiks ja 
ühtekuuluvuse väljenduseks ka neile.

Ei tahaks olla pateetiline, kuid söan-
dan arvata, et meie vald elab lubava 
tuleviku lävel. Seda nii meie endi 
töökuse ja hoole ja kauni asukoha 
mõttes, kuid ka selle tõttu, et suurele 
osale linnarahvale on kohale jõudnud, 
et tööd saab teha ka „mitte tööl, (ehk 
kontoris) käies” vaid samavõrd hästi 
ka Matsalu lahe ääres, Paatsalus või 

Pikaveres elades. Töötamise mõiste ja 
tingimused on põhimõtteliselt muu-
tunud.

Kui kogu selles koroonaviiruse jamas 
midagi head on, siis tegi ta paljudele 
selgeks selle, et karjas koos (loe: linnas) 
elamine ei pruugi alati kõige parem 
mõte olla. Siit kokkuvõtteks, kui me 
loome vallas vajaliku infrastruk- 
tuuri – teed ja ühendused –, siis muu 
tuleb iseenesest järele ja valla elujärg 
paraneb.

Ilusat ja rahulikku aastavahetust kõigi- 
le, ja uskuge, uus aasta tuleb kindlasti 
parem kui eelmine!

Rait Maruste 
Vallavolikogu esimees

Koostöö tagab parema tuleviku

L ääneranna vald on 
alustanud esimese 

valimisperioodi viimast 
aastat, st järgmiste vali-
misteni on jäänud juba 
vähem kui aasta. Vali-
misliidud ja parteid 

tegutsevad aktiivselt 
järgmiste valimiste 

nimel. Loodan vallajuhina 
samas, et selles tegevuses 

tagatakse valla jätkuv toimimine 
ning keskendutakse põhilisele – elu 
edendamisele meie vallas –, mitte ei 
asuta isiklikke ambitsioone seadma 
kõrgemale ühistest eesmärkidest.

Vallavalitsus on volikogu otsuste ellu-
viija ja igapäevaelu korraldaja. Kui 
vaadata tagasi möödunud kolmele 
aastale, siis on volikogu oma otsused 
nii valda puudutavates korralduslikes 
kui ka investeeringuid puudutavates 
küsimustes langetanud üpris konsen-
suslikult. Ehk ühe käe näppudel võib 
üles lugeda volikogu otsustused, kui 
vastu või erapooletuks jäi rohkem 
kui üks volinik. Sellega võib öelda, et 
enamikul vastu võetud ja ellu viidud 
otsustel oli rohkem kui ühe volikogus 
esindatud valimisliidu ja partei toetus. 
See omakorda näitab, et vallavalitsuse 
poolt volikogu ette toodud sõlmkü-
simusi lahendasid volikogu liikmed 
üldjuhul üksmeelselt. Ja kui oligi eri-
meelsusi, mida kirglikult arutati, siis 
see näitabki demokraatia olemasolu.

Meie vald on kolme eelneva aasta 
jooksul pidanud laenu võtma suure-
mate investeeringute elluviimiseks. 
Laenu võtmata ei saa kasutada euro-
toetuste abil tehtavaid investeerin-
guid, sest vajalik on omafinantsee- 
ringu olemasolu. Paraku on meie 
ahtakese eelarve juures vältimatu 

teatud aegadel suurema laenukoor-
muse olemasolu, et saaks teoks teha 
suuremad ja volikogus kokku lepitud 
investeeringud. Et ei jääks äraspidist 
muljet, siis laenu võtmine on volikogu 
pädevuses, mitte ei saa vallavalitsus 
või vallajuht ise otsustada, kui suures 
summas ja mille jaoks laenu võetakse. 
Vald on võtnud laenu lähtuvalt val-
lavolikogu senistest otsustest ja ikka 
selleks, et ellu viia volikogus kokku 
lepitud investeeringuid. Vallavalitsus 
ei ole küsinud ja volikogu ei ole otsus-
tanud laenu võtta „lihtsalt elamiseks”. 
Tõsi, valla laenukoormus on hetkel 
päris suur, kuna võetud laenude toel 
said värskelt valmis suuremad objek-
tid, nt Lihula Spordihoone, Tervise-
keskus. Kuid kõikide nende otsuste 
taga on volikogu oma ettepanekute 
ja aruteludega. Kui keegi kahtleb, 
kas need olid justnimelt need kõige 
õigemad ja vajalikumad otsused või 
oleks pidanud hoopis mujale investee- 
rima ja midagi muud tegema, siis 
peavad endasse vaatama kõik voli- 
kogu senised liikmed, kes jätsid mingi 
arutelu tõstatamata või ettepaneku 
tegemata. Kindlasti annavad oma hin-
nangu vallavalitsuse ja -volikogu seni 
tehtud tööle ka valijad juba järgneval 
sügisel.

Käesoleval aastal lõpeb europrojektide 
rahastamise periood ning järgmisel 
aastal algab uus. Uue rahastusperioo- 
di esimesel aastal tõenäoliselt uued 
võimalused vallale veel ei avane. 
Suure tõenäosusega saab euroraha 
taotlema ja investeeringuid ellu viima 
hakata alates 2022. aastast. Seega 
saab vallavolikogu koos vallavalit-
susega järgmisel aastal eelkõige sihte 
seada järgmiseks valimisperioodiks, 
kus konkreetseid otsuseid langetavad 

aasta pärast valitavad uued volinikud. 
Uuel volikogul seisab loomulikult ees 
ka valla arengut puudutavate sõlm-
küsimuste lahendamine erinevates 
eluvaldkondades, nt üldplaneering, 
investeeringud järgmisteks perioo- 
dideks, arengukavad ja reformid sot-
siaal- ja haridusvaldkonnas. Kõik väga 
elulised ja meid kõiki mingil moel 
puudutavad teemad. Ei saa arvata, et 
haridusvaldkonnas on kõik samuti 
nagu 50 või 100 aastat tagasi. Seda 
näitas juba käesolev aasta, mil õpi-
lased on pidanud olema nii distants- 
kui hübriidõppel ning tunnis osalema 
kaasaegsete seadmete vahendusel. 
Samad lood on vanematel, kes saavad 
oma tööd korraldada kontorisse või 
linna minemata. Elu ongi muutumises 
ja me ei peaks kartma muudatusi, kui 
need tasakaalukalt ja valla võimalusi 
arvestades läbi kaalume. Oluline on 
pakkuda meie lastele ja noortele kaas- 
aegset õpikeskkonda ja kvaliteetset 
haridust kõigis kooliastmetes ning 
laialdasi huvihariduse võimalusi, et 
nad sooviksid jätkata ka täiskasva-
nuna siin meie vallas või vähemalt 
on valmis panustama valla arengusse 
tulevikus.   

On selge, et 2021. aastal saab ellu viia 
väiksemaid investeeringuid, kui nen-
dele saab projektitoetust. Suurema 
objektina kavandame jätkata Lihula 
Gümnaasiumi hoone rekonstrueeri- 
misega, kus reaalsed tööd jäävad 2022. 
aastasse. Ühe projektiraha saamine 
on paigas, see on „CO

²
 kvoodiraha”. 

Lisaraha riigieelarvest tuleb projek-
tile suuresti tänu meie hulgast lah-
kunud vallavanem Mikk Pikkmetsale. 
Loodan, et lisaraha suudetakse valda 
juurde tuua ka edaspidi ja otsustajad 
saavad vahendeid kasutada nii kooli 
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Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

Perioodil 10. november – 10. detsember 2020 toimus viis 
Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimingutele, 
nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste määramine, 
maksmine ja maksmisest keeldumine, huvitegevuse toe-
tuste eraldamine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 
ja maksmine, hooldamine hoolekandeasutuses, eluruumi 
kohandamise saajate nimekirja kinnitamine, eluruumi 
kohandamise kulude hüvitamine, koduteenuse osuta-
mine, pärimismenetluse algatamine, maaüksuste siht- 
otstarvete ja koha-aadresside määramine, isikliku kasu-
tusõiguse omandamine eratee avalikuks kasutamiseks, 
õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamine 
ja kompensatsiooni määramine, projekteerimistingimuste 
määramine, ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, ehitise 
teenindamiseks vajaliku maa määramine ning otsustus 
hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta, hajaasus-
tuse programmi toetuse kasutamise aruande heakskiit-
mine, korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest 
vabastamine ja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 

lugemise taotluse rahuldamata jätmine, jäätmete ühise 
kogumismahuti kasutamiseks loa andmine ning jäätmete 
ühise kogumismahuti kasutamise lõpetamine, otsustati 
järgmist:

 » Jätta koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks 
ära Lääneranna Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 
poolt alates 12. novembrist 2020 – 15. jaanuarini 2021. 
siseruumidesse kavandatud kultuuri- ja spordiüri-
tused, välja arvatud Lääneranna Vallavalitsuse hal-
latavates kultuuriasutustes toimuvad kinoseansside, 
teatrietenduste ja kontsertide korraldamine hajutatuse 
põhimõtet järgides. Terviseameti antud soovituste ja 
nõuete täitmise tagavad asutuste juhid. Treeningud, 
ringi- ja huvitegevus on lubatud tingimusel, et tagatud 
on Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti antud soovituste 
ja nõuete täitmine.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2020. aasta heakorra-
konkursi „Kaunis kodu” võitjateks järgmiste kategoo-

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised

10. detsembril 2020 toimus Lääneranna Vallavolikogu 37. 
istung, kus osales 21 vallavolikogu liiget. Päevakorda kin-
nitati 14 punkti. Vastu võeti 8  määrust ja 2 otsust.

 » Lääneranna Vallavolikogu esimeheks valiti Rait 
Maruste.

 » Vallavanema asetäitja Margus Källe esitas vallavoli- 
kogule Lääneranna Vallavalitsuse lahkumispalve.

 » Kinnitati Lääneranna Vallavalitsuse koosseis, kuhu 
kuuluvad vallavanem Arno Peksar ja vallavalitsuse 
liikmed Margus Källe, Tiina Lobja, Eda Männilaan, 
Martin Tee ning Ene Täht.

 » Täiendati Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määrust 
nr 13 „Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna 
tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord” § 2, 
mis käsitleb distantsõppe ajal õpilaste toitlustamist. 
Õpilaste toitlustamine toimub vanemate sooviavalduste 
alusel hiljemalt distantsõppe perioodi 6. õppepäevast. 
Iga kool otsustab koostöös valla lastekaitsespetsialisti ja 
sotsiaalpedagoogiga, kuidas õpilasi toitlustada.

 » Kinnitati Lihula Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus, 
Lihula Lasteaia põhimäärus, Lõpe Klubi põhimäärus, 
Kõmsi Rahvamaja põhimäärus, Vatla Rahvamaja 
põhimäärus ja Varbla Rahvamaja põhimäärus.

 » Lihula Kultuurikeskuse põhimääruse eelnõu otsustati 
suunata III lugemisele.

 » Toimus Lääneranna valla 2021. aasta eelarve I lugemine 
ning otsustati suunata eelnõu II lugemisele.

 » Kehtestati Lääneranna valla kaevetööde eeskiri, mis 
määrab kindlaks kaevetööde üldise korra Lääneranna 
valla avalikult kasutataval teel või tänaval ja munitsi-
paalmaal ning on kohustuslik täitmiseks kõigile Lääne- 
ranna valla haldusterritooriumil viibivatele isikutele.

 » Revisjonikomisjoni esimees Meelis Malk esitas  
revisjonikomisjoni 2020. aasta tegevusaruande.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 14. jaanuaril. Koht on 
täpsustamisel.

Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja

rekonstrueerimiseks kui ka muude 
vajalike investeeringute elluviimiseks.

Vallavanemana on minu peamine üle-
sanne hoida vald toimivana, st et kõik 
senised eluks vajalikud teenused toi-
miksid. Siin ei ole küsimus tõenäoliselt 
selles, kui mitu inimest seda teevad, 
vaid mis on lõpptulemus. Volikogus 
on diskussiooniks olnud vallavalit- 
suses (või allasutustes) töötavate 
inimeste arvu vähendamine. Statistili-
selt töötab vallavalitsuses hetkel 152 
inimest. Selle suure numbri sees on 48 
ringijuhti, kelle lepingud eelmine val-
lavanem vallavalitsuse alla tõi. Pean 
otstarbekaks siiski need allasutus- 
tesse (peamiselt koolidesse) tagasi viia, 

mida saab teha järgmisest õppeaastast, 
kuivõrd sellel õppeaastal ei ole otstar-
bekas neid lepinguid enam ümber 
vormistada. Tekitab tarbetud tööd ja 
lõppkulu number ei muutu. Samuti 
saab 2021. aasta algusest vallavalit-
suse töötajate statistilise numbri alt 
ära viia töötajad kultuuriasutustest, 
kuivõrd valla kultuuriasutuste uued 
põhimäärused kinnitas vallavolikogu 
detsembri istungil. Arvestuslikult 
jäävad vallavalitsuse alla ainult amet- 
nikud, sotsiaaltöötajad, heakord ning 
samuti 21 volikogu liiget. Usun, et need 
viimasena loetletud annavad kokku 
Häädemeeste Vallavalitsuse inimeste 
arvu ning meie vald ei näi enam nii 
„ametnikerohke”.

Kokkuvõtlikult saan tõdeda, et seni 
tehtu kajastab vallavolikogu ja -valit- 
suse arukat ja ladusat koostööd. 
Loodan siiralt, et järgmine, valimis- 
eelne aasta, tuleb töine ja asjalik ning 
põhiväärtusi ja inimesi hindav toime-
kas tööperiood. 

Soovin kõigile valla- ja suvekodude 
elanikele rahulikku jõuluaega, ilusat 
aastavahetust ja tegusat järgmist 
aastat.

Püsige terved ja hoidke üksteist!

Arno Peksar 
Vallavanem

VALITSUS
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riate parimad: eramud tiheasustuses – Tallinna mnt 59, 
Lihula linn;  maakodud – Põldotsa, Kirbla küla; sotsiaal-, 
äri- ja tootmishooned – Varbla Puhkeküla, Rannaküla. 
Konkursist osa võtnud Lääneranna valla kinnistute 
omanikud kutsutakse Eesti Vabariigi aastapäevale 
pühendatud sündmusele ja autasustatakse Lääneranna 
Vallavalitsuse tänukirjaga. Konkursi tulemused ava-
likustatakse valla ajalehes Lääneranna Teataja ja valla 
veebilehel.

 » Tunnistati korteriomand Konnalupsu 4, Tõusi küla, 
Lääneranna vald registriosa nr 4325206 võõran-
damiseks elektroonilise enampakkumise korras korral-
datud enampakkumine pakkumiste puudumise tõttu 
nurjunuks. Otsustati võõrandada kõnealune korteri- 
omand taas kord elektroonilise enampakkumise korras. 
Enampakkumine korraldatakse internetioksjonite kesk- 
konnas www.osta.ee kehtivusega 14 päeva. Enampa-
kkumisest teavitatakse Lääneranna valla veebilehe 
kaudu. Vara müügi alghind on  590 eurot ja  tagatisraha 
suurus 30 eurot. Uus enampakkumine osutus edukaks, 
võitjaga  sõlmitakse ostu-müügi leping ühe kuu jooksul.

 » Lääneranna valla 2020. aasta eelarve reservfondist 
eraldati Lihula esmatasandi tervisekeskuse majajuhi, 
majasildi ja uksesiltide valmistamiseks 5143,20 eurot. 
Raha kantakse üle OÜ Dolly Reklaam esitatud arve 
alusel. 

 » Eraldati projektide omaosaluse finantseerimise toetust 
ja projektitoetust järgmistele ühingutele: Kõmsi Küla-
selts MTÜ – projektile „Foto- ja videograafia vahen-
did” summas 252 eurot; Pärnumaa Merepääste MTÜ 
– „Reostustõrje varustus konteineril” summas 1620 
eurot; Metsküla Kultuuriühing MTÜ – projektile „Õhk-
soojuspumba soetamine Metsküla rahvamajja” summas 
1269 eurot; MTÜ Salevere Küla Selts – projektile „Pika-
vere Jõulumeloodia 2020. 06.12.2020” summas 1500 
eurot; MTÜ Salumäe Selts – projektile „Küünaldesäras 
Salumäe” summas 299 eurot.

 » Lihula tiheasustusalal pesitsevad väikekiskjad. Kuna 
looduslikud vaenlased väikekiskjatel tiheasustusalal 
puuduvad, on nende arvukus tõusnud. Lihula elani-
kud on korduvalt pöördunud nii vallavalitsuse kui ka 
kohalike jahiseltside poole murega, et väikeulukid on 
tunginud nende kinnistutele. Väikekiskjad on kodu-
loomadele ja inimestele ohtlike haiguste ja parasiitide 
edasikandjad. Kuna tiheasustusala ei ole jahipiirkond, 
siis väljastab tiheasustusalal metsloomade ohjamiseks 
loa kohalik omavalitsus. Seoses sellega väljastas 
Lääneranna vallavalitsus loa väikekiskjate ohjamiseks 
püünistega Lihula tiheasustusalal. Luba väljastati Tuudi 
Jahiseltsile, vastutaja Raivo Volman, ja Lihula Jahiselt-
sile, vastutaja Martin Lehtpuu. Korraldus tehakse teata-
vaks ohjamise piirkonda jäävatele maaomanikele.

 » Kinnitati Lihula Gümnaasiumi hoolekogu 2020/2021. 
õppeaastaks järgnevas koosseisus: Tiia Lehiste – õpeta-
jate esindaja (põhikool), Inna Esko – õpetajate esindaja 
(gümnaasium), Lii Urb – õpilasesinduse esindaja, Lilia 
Urb – lastevanemate esindaja (põhikool), Anneli Pikk- 
mets – lastevanemate esindaja (põhikool), Rando Kes-
küla – lastevanemate esindaja (põhikool), Maret Tikan – 
lastevanemate esindaja (põhikool), Kristi-Carolina Rein-
maa – lastevanemate esindaja (gümnaasium), Markko 
Põld – lastevanemate esindaja (gümnaasium), Pille 
Bekmann – vilistlaste esindaja, Tauno Mihklepp – tugi- 
spetsialistide esindaja,  Ilona Kastepõld – kooli toetava 
organisatsiooni esindaja, Tiina Lobja – pidaja esindaja.

 » Kinnitati Metsküla Algkooli hoolekogu 2020/2021. 
õppeaastaks järgnevas koosseisus: Astrid Nikkel – õpeta-
jate esindaja, Silvia Lotman – lastevanemate esindaja, 

Evelin Engel-Lepp – lastevanemate esindaja, Mart Ulm 
– lastevanemate esindaja, Ann Meriste-White – vilist-
laste esindaja, Püü Polma – kooli toetava organisatsioo- 
ni esindaja, Ene Täht – pidaja esindaja.

 » Pikendati P/Ü Kobedad Tegijad 2020. aastaks eraldatud 
tegevustoetuse kasutamise tähtaega kuni 31.07.2021.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2020. a III lisaeelarve 
alaeelarved majandusliku sisu klassifikaatorite lõikes.

 » AS Eesti Post alustab 2020. aasta novembris-detsembris 
pilootprojektiga, mille käigus testitakse maapiirkon-
dades uut tüüpi seadmeid ning avatud võrgu lahen-
dust, mis võimaldab kõigil ettevõtetel kasutada posti-
automaati väljastuspunktina. Postiautomaatide avatud 
võrk on mõeldud täitmaks maapiirkondades elavate 
inimeste ootusi saadetiste ja teenuste ööpäevaringseks 
lihtsamaks ja kontaktivabaks kättesaamiseks. Piloot-
projekt kestab kuni 2021. aasta teise pooleni. Piloodi 
käigus hinnatakse uusi seadmeid, kuidas avatud võrgu 
lahendus ettevõtjatele sobib ning kuidas kohalikud 
inimesed selle vastu võtavad. Lääneranna valla ter-
ritooriumile on AS Eesti Postil koostöös Lääneranna 
Vallavalitsusega plaanis paigaldada 5 postiautomaati: 
Virtsu, Kõmsile, Lõpele, Koongasse ja Varblasse. Eesti 
Post AS-ga sõlmitakse postiautomaatide paigaldamiseks 
äripinna üürileping.

 » Kinnitati Lääneranna Muuseumide nõukoda järgmises 
koosseisus: Tiina Lobja – Lihula Kultuurikeskuse direk-
tor, Heiki Pärdi – Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdi-
rektor, Anton Pärn – SA Haapsalu ja Läänemaa Muu-
seumide juhataja ja Eesti Muuseuminõukogu esimees, 
Jüri Mõniste – Hanila Muuseumi Seltsi esindaja, Kaja 
Lotman – Lääneranna Vallavolikogu esindaja, Meelis 
Malk – usuorganisatsioonide esindaja, Ülla Paras – MTÜ 
Keskaegne Lihula esindaja,  Ene Täht – Lääneranna Val-
lavalitsuse esindaja.

 » Kinnitati Lääneranna valla kriisikomisjon järgnevas 
koosseisus: Arno Peksar – Lääneranna vallavanem, 
komisjoni esimees, Martin Tee – Lääneranna valla abi-
vallavanem, aseesimees ning liikmed Margus Källe – 
Lääneranna valla arendusjuht,  Andrus Aruots – Kait-
seliidu Lääne Maleva nooreminstruktor, Mikk Luuk 
– Päästeameti Lihula päästekomando pealik, Lidia Piht 
– SA Pärnu Haigla kiirabibrigaadi õde, Tõnu Viherpuu 
– AS Matsalu Veevärk võrgumeister, Evelin Engel-Lepp 
– Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri Pärnu 
politseijaoskonna Pärnumaa piirkonnagrupi piirkon-
napolitseinik Lääneranna vallas, Ene Täht – Lääne- 
ranna valla abivallavanem.

 » Anti luba korraldada 13. detsembril 2020 kell 10.00–
13.00 Lääneranna vallas Kõmsi külas asuval Kõmsi 
Rahvamaja esisel platsil ja rahvamajas avalik üritus 
„Jõululaat”.

 » Kinnitati 2020. aastaks laste ühe jõulupaki maksu-
museks 4,40 eurot.

 » Muudeti Lihula Vallavalitsuse 13.04.2005 korraldust 
nr 152 „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine”. 
Lääneranna Vallavalitsus kontrollis enne kinnistamis-
avalduse esitamist maa tagastamise aluseks olevat kor-
raldust nr 152 ning leidis korralduse sissejuhatavas osas 
ebatäpsusi. Valesti oli märgitud maa suurus ja valesti 
oli viidatud Hanila Vallavalitsuse korraldustele, reso-
lutiivosas puuduseid ei olnud. Korralduse muutmisega 
parandati ebatäpsused.

 » Otsustati anda tähtajatult üürile esmatasandi ter-
vishoiuteenuse ja apteegiteenuse osutamiseks ruumid  
aadressil Valla/2, Koonga küla, Lääneranna vald, I kor-
rusel. Perearst Helle Vambola OÜ-le (12541528) arves-



5L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  1 1  ( 3 4 )  2 0 2 0

Johann Must        12.  XI 2020Johann Must        12.  XI 2020
Leo Vamper       20. XI 2020Leo Vamper       20. XI 2020
Carl Marten Harlamov   25. XI 2020Carl Marten Harlamov   25. XI 2020

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

Mälestame meie seast lahkunuid 

(11.11.–10.12.2020) 

Leili Roosna                        12. II 1927 – 13. XI 2020
Eino Elismäe                       01. III 1941 – 19. XI 2020
Ain Kallasmäe                        12. V 1972 – 27. XI 2020
Salme Läänemägi             06. VIII 1926 – 02. XII 2020
Endel Selberg                      18. X 1950 – 06. XII 2020

 Avaldame kaastunnet lähedastele

Elanike arv 5243
 ◦ 2553 naised
 ◦ 2690 mehed

Sündide arv 33 
Surmade arv 92 

Saabus elanikke 170 
Lahkus elanikke 149

Elanikkonna statistika

tusliku pinnaga 96,38 m2 sihtotstarbeliselt perearsti-
teenuse osutamiseks, üürihinnaga 150 € kuus; Koonga 
Apteek OÜ-le (16086050) arvestusliku pinnaga 54,18 m2 

sihtotstarbeliselt apteegiteenuse osutamiseks, üürihin-
naga 100 € kuus.

 » Kehtestada Lääneranna valla meenete hinnad järgmi-
selt: Lääneranna valla mark (siseriiklik, nominaaliga 
0,65 eurot) – 5 eurot; Lääneranna valla sümboolikaga 
tass – 6 eurot; Lihula lilltikandiga tass – 6 eurot; Lääne- 
ranna valla sümboolikaga pastapliiats – 2 eurot; metal-
list sõlg – 10 eurot; puidust sõlg – 10 eurot; Lääneranna 
valla T-särk – 12 eurot; Lääneranna valla vesi 0,5 l – 
1 euro (sh pandipakend). Lääneranna valla meeneid saab 
osta järgmistel aadressidel: vastuvõtuaegadel Lääne- 
ranna Vallavalitsuse ametiasutuses aadressil Jaama 1, 
Lihula linn, Lääneranna vald; lahtiolekuaegadel Lihula 
Kultuurikeskuses aadressil Tallinna mnt 1a, Lihula linn, 
Lääneranna vald; lahtiolekuaegadel Lääneranna Muu-
seumide Lihula muuseumis asuvas infopunktis aadres-
sil Linnuse tee 1, Lihula linn, Lääneranna vald; lahti-
olekuaegadel Lääneranna Spordikoolis aadressil Jaama 
9, Lihula Linn, Lääneranna vald. Tunnistati kehtetuks 
Lääneranna Vallavalitsuse 18. aprill 2019 korraldus nr 
227 „Lääneranna valla meenete hindade kehtestamine”.

 » Varbla külas asuv Tiigi tee tagab juurdepääsu avalikult 
teelt elamutele, mis asuvad kuuel kinnisasjal. Lääne- 
ranna Vallavalitsus on seisukohal, et eraomandis kinnis- 
asjadele, mida läbib Tiigi tee, on üldistes huvides sund-
valduse seadmine ja Tiigi tee avalikuks kasutamiseks 
määramine vajalik avalikkusele suunatud teenuste 
(korraldatud olmejäätmete vedu, universaalne posti-
teenus, arstiabi jms) kättesaadavuse tagamiseks, ela- 
nikele kodudesse pääsemiseks ning teehooldustööde 
ja liikluse korraldamiseks. Otsustati algatada avalikes 
huvides sundvalduse seadmise menetlus kinnistutel, 
mida läbib Tiigi tee: Kasemetsa, kinnistu nr 571306, 
Heinroosi, kinnistu nr 1321406, Uue-Pärna, kinnistu nr 
2106906. Sundvalduse seadmise menetluse algatamise 
teade saadetakse kinnistuomanikele.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kuus eel-
nõud.

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

Et kodukoldes tuli põleks, 
et soojust elus rohkem oleks. 

Algav aasta olgu parem, 
edukam kui ükski varem.

Väga paljud inimesed tegelevad heategevusega,  
aidates abivajajaid. See on väga tänuväärne töö. 

Jõulud loovad härda meeleolu ja sooja tänu-
tunde, mõeldes abisaajatele ja annetajatele.

Lääneranna sotsiaaltöötajad tänavad  
abistajaid ja annetajaid

Palume nõu, abi ja konkreetsete teenuste saamiseks võimalusel eelistada tele-
foni ja e-kirja teel suhtlemist. Juhul kui küsimuse saab lahendada üksnes koha-
letulekuga, 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

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

T E G U S A T  U U T A A S T A TG U S AT E GG UG A A TA TAAAA AAAAAA AA S T AA S T AAAS TSS

LÄÄNERANNA VALLAVALITSUS JA VALLAVOLIKOGU
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E estis on asbestitooteid kasu-
tatud ehitusmaterjalidena 

peaaegu terve sajand, eriti hoogus-
tus asbesti kasutamine 70ndatel. 
Tänapäeval teatakse asbesti aga kui 
üht kantserogeensemat ehk vähki 
tekitavamat ainet. Euroopas sureb 
asbestist tingitud tervisekahjus-
tusse aastas ligikaudu 10 000 ini- 
mest. Kõnealuse aine väga halvaks 
omaduseks on, et asbestitolmu sisse-
hingamisel ei tule see enam kopsust 
välja, mis võib põhjustada asbestoosi 
ehk kopsutolmutõbe ning kopsu- ja 
kopsukelme vähki. Lisaks kopsukah-
justustele võib asbest tekitada kasva-
jaid ka mujal organismis (kõri-, mao-, 
peen- või jämesoolevähk). Praeguseks 
on asbesti kasutamine Euroopa Liidus 
keelatud.

Oma kahjuliku mõju tõttu on asbesti 
sisaldavate toodete kõrvaldamine 
keskkonnast väga olulise tähtsusega. 
Paraku jäävad aga asbestitooted tihti-
peale niisama aianurka kuhjuma, 

kuna nende toodete vastuvõtt jäät-
mejaamades ei ole taskukohane. Sel- 
lest tulenevalt soovib Keskkonna- 
ministeerium kaardistada Eestis veel 
kasutuses olevat asbesti sisaldavate 
toodete kogust, et paremini planeerida 
järgmiste perioodide toetusi asbesti 
sisaldavate jäätmete kogumiseks. 
Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, 
kuid ka muudes vanades ehitusmater-
jalides (näiteks asbestpapp, erinevad 
asbestplaadid jt).

Kasutuses olevate asbestitoodete 
kaardistamiseks on Lääneranna Val-
lavalitsus koostanud küsimustiku, 
mille täitmist ootame kõigilt meie 
vallas kinnisvara omavatelt isikutelt 
(sh juriidilised isikud), kelle oman-
duses on asbesti sisaldavaid too-
teid. See tähendab seda, et kui Sa 
omad näiteks kinnisvara, olgu see 
siis elumaja, laut või hoopis tööstus- 
hoone, millel on eterniitkatus, või Sul 
on aianurka kuhjunud eterniidivirn, 
siis palun osale meie koostatud uurin-

gus. Koguste arvutamiseks arvestada, 
et 1 ruutmeeter eterniiti kaalub 15 
kilogrammi. Näiteks kui Teie elumaja 
katus on 200 ruutmeetrit, siis omate 
3000 kg eterniiti. Muude asbesti sisal-
davate toodete kaal tuleb anda hin-
nanguliselt. 

NB! Tegemist on andmete kaardista-
misega mitte jäätmete kogumisringile 
registreerimisega! Kogutud andmete 
alusel on riigil parem planeerida toe-
tuste andmist kohalikele omavalitsus-
tele kogumisringide korraldamiseks.

Küsimustik on leitav interneti- 
aadressilt ajaleht.laaneranna.ee pare-
malt menüüribalt. Uuring kestab kuni 
18. jaanuarini 2021. 

Andmete paremaks analüüsiks, on 
soovitatav küsitlus täita internetis, 
kuid kellel puudub antud võimalus, 
võib kogustest teada anda ka järele-
valvespetsialist Piret Mäestule tele-
fonil 5690 0263.

Lääneranna vald otsib eterniiti
Piret Mäestu 
Järelevalvespetsialist

L ääneranna Vallavalitsus teeb 
üleskutse kõikidele headele 

inimestele, kelle kodudes on jäänud 
seisma mõni töökorras arvuti – andke 
oma vanale seadmele uus elu ning 
kinkige see lastele, kes seda vajavad.

Koroonaviiruse levik ei näi pidurdu-
vat ning järjest enam koole on sunni-
tud võtma vastu uusi meetmeid õpi-
laste hajutamiseks ning nakkusohu 
vähendamiseks, näiteks distants- või 
kombineeritud õppe rakendamine. 
Uute õppevormide kasutuselevõtmi-

sel on oluline, et igal õpilasel oleks 
tagatud arvuti ja interneti olemasolu. 
Kui viimasega saab vald toetada, siis 
vajalikke seadmete hankimisel palub 
vald heade kodanike abi. 

„Usun, et meie seas on kindlasti neid, 
kes on oma arvutid uute vastu välja 
vahetanud, kuid vana ja töökorras on 
jäänud seisma. Miks mitte anda eaka- 
tele, kuid töökorras seadmetele uus 
elu ning kinkida need lastele, kes seda 
vajavad,” ütles abivallavanem Ene 
Täht, kelle sõnul saadi kevadel küll 

hakkama koolist laenutatud seadme-
tega, kuid need pidi hiljem tagastama. 
„Oma on ikkagi oma ja seda saab 
kasutada õppetöös ka tulevikus, kui 
koroonaviiruse oht on möödas.”

Arvutite annetamisega seotud kon-
taktisik on sotsiaalpedagoog Kaire 
Loomets, kes saab vajadusel arvutitele 
ka järele tulla. Kairega saab ühendust 
e-posti aadressil kaire.loomets@laane-
ranna.ee ja telefonitsi numbril 5663 
3562.

ÜLESKUTSE | Loovutage kasutuseta sülearvutid koolilastele!

2021. aastal möödub 35 aastat 
katastroofist Tšornobõli aato-
mielektrijaamas. Avarii tagajärgede 
likvideerimistöödel osales u 4800 
eestimaalast, sh 450 Pärnu linnast ja 
maakonnast. 

Pärnumaa Tšernobõli Ühendus 
Gamma korraldab temaatiliste särkide 
ühistellimise. Särgi hind on 26 eurot 
ning selle saavad tellida kõik soovijad. 

Lisainfot saab ühenduse eestvedajalt 
Jaan Krinalilt telefonil 512 2162 või 
e-postiga jaan525@hot.ee.

Tšornobõli AEJ aastapäevale 
pühendatud särkide  
ühistellimus

Maa-amet annab rendile Lääneranna 
vallas asuvaid kinnisasju

M aa-amet korraldab avalikul 
elektroonilisel enampak-

kumisel riigi omandis Keskkonna- 
ministeeriumi valitsemisel olevate 
kinnisasjade renti.

12.01.2021 kell 11.00 lõppeval avali-
kul elektroonilisel enampakkumisel 
antakse kasutamiseks alljärgnevad 
Lääneranna vallas asuvad kinnisasjad:

 » Helmküla, Mäe

 ◦ (86301:004:0480)

 » Kirikuküla, Teedevõhma,

 ◦ (41101:002:0077)

 » Korju küla, Sookalda,

 ◦ (86302:001:0084)

 » Sookalda küla, Paadremaa-Soo,

 ◦ (86302:001:0085)

Elektroonilisel enampakkumisel osa-
lemiseks tuleb registreeruda riigimaa 
oksjonikeskkonnas aadressil riigimaa-
oksjon.ee/ ID-kaardi, Smart-ID või 
mobiil-IDga ja märkida registreeri- 
mise vormil kõik nõutud andmed.

Rohkem infot enampakkumise tingi-
muste kohta leiate maa-ameti kodule-
helt www.maaamet.ee/maarent/.

TEATED
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Lääneranna valla kultuurikava

Jaanuar

04.01 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas animafilm „Hing”. Pilet 3 €

06.01 kell 11.00 Mihkli Mii-
kaeli kirikus kolmekuningapäeva 
palvus

06.01 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas Siiri Sisaski kontsert „Siiri 
Sisask – oma laulud”. Pilet 6 €. 
Piletite müük T–R kell 10.00–16.00 
Lihula Kultuurimajas või tel 477 
8191

08.01 kell 19.30 Varbla rahvamaja 
väikeses saalis Varbla mälumän-
gusarja 2020/2021. hooaja 4. mäng

13.01 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas Eesti film „Kratt”. Pilet 5 €

16.01 kell 18.00 Kõmsi rahva- 
majas Duo Hoog „Talveõhtu kont-
sert”.  Omapärane ja erakordne 
noorte muusikute koosseis: Liina 
Fidelman (flööt), Mikk Langeproon 
(akordion). Pilet 5 €

17.01 kell 14.00 Karuse Püha 
Margareeta kirikus armulauaga 
jumalateenistus

25.01 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas Eesti film „Öölapsed”. Pilet 
5 €, alla 12 a keelatud!

27.01 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas Kuressaare teatri etendus 
„Röövsaak”. Pilet 16/13 €, broneeri- 
mine T–R kell 10.00–16.00 Lihula 
Kultuurimajas või tel 477 8191

28.01 kell 11.00 Lihula Kultuuri-
majas Kuressaare teatri etendus 
„Sipsik”. Pilet 9 €, broneerimine 
T–R kell 10.00–16.00 Lihula Kul- 
tuurimajas või tel 477 8191

28.01 kell 20.00 Kõmsi rahvama-
jas Karuse Mälumängu 44. hooaja 
voor.

Veebruar

03.02 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas Eesti film „Öölapsed”. Pilet 
5 €, alla 12 a keelatud!

05.02 kell 19.00 Kõmsi rahva- 
majas kontsert  „Need laulud ei 
unune”. Armastatud kullafondi 
lugudest (T. Pihlap, V. Orumets, 
A. Veski, I. Linna, H. Tamme jpt) 
muusikute kaunimad palad. Esine-
jate  koosseisus erinevate ansamb- 
lite liikmed ja vahepalad esitab 
Ants Idu Kabjakülast. Pilet 5/7 €

08.02 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas animafilm „Kruudid: uus 
ajastu”. Pilet 3 €

10.02 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas Eesti film „Vee peal”. Pilet 5 € 

13.02 kell 10.00 Lihula Güm-
naasiumi spordihoones Eesti 
meistrivõistlused Kreeka-Rooma, 
naiste- ja vabamaadluses 
juunioridele

22.02 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas Eesti film „Eesti matus”. Pilet 
5 €

Kultuuri- ja rahvamajade kontaktid: 

Kõmsi Rahvamaja 
525 3236, komsirm@laaneranna.ee

Lihula Kultuurimaja 
 477 8191, kultuurimaja@lihula.ee 

Lõpe Klubi 
5660 0540, lopeklubi@laaneranna.ee 

Varbla Rahvamaja 
528 2621, anneli.lobjakas@laane- 
ranna.ee

Vatla Rahvamaja 
477 9213, vatlarm@laaneranna.ee

Juhime tähelepanu, et koroonaviiruse 
jätkuva leviku tõttu ning uute piirangute 
kehtestamisel võib kultuurikavas toimuda 

muudatusi. Täpsem info kultuurisündmuste 
kohta on leitav Lääneranna kultuurilehel 

kultuur.laaneranna.ee

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

Kui ka Sina soovid, et info Sinu korralda- 
tava koolituse, kontserdi, võistluse, laada, 
külapäeva, näituse avamise või mõne muu 
vahva ürituse kohta jõuaks tuhandete meie 
valla elanikeni, lisa teave aegsasti veebi- 

lehele www.kultuurikava.eewww.kultuurikava.ee.

L ääneranna Teataja toimetusse 
on saabunud küsimus: "Kas 

piirdeaia rajamisest peab alati teavi-
tama ka kohalikku omavalitsust?"

Vastab Lääneranna valla ehitusspet-
sialist Merilin Merirand. Kui piirde- 
aia rajamisega kaasnevad kaevetööd, 
tuleb enne tööde tegemist esitada 
kohalikule omavalitsusele (KOV) 
ehitusteatis – seda nõuab ehitussea-
dustik. Kui piirdeaeda rajatakse kae-
vetöödeta, ei pea KOVi sellest eraldi 

teavitama.

Piirdeaed, mida rajatakse ilma kae-
vetöödeta

Kaevetöödeta piirdeaedadeks on tava- 
liselt ajutised piirdeaiad ürituste kor-
raldamisel või kergkonstruktsioo- 
nidega aiad, kus lüüakse postid 
maasse.

Kuigi kaevetöödeta rajatava piirdeaia 
puhul puudub kohustus teavitada 
omavalitsust, on oluline kooskõlastada 

kõnealune tegevus piirinaabritega, ka 
siis, kui piirinaabriks on kohalik oma-
valitsus. Kindlasti peab aed paiknema 
oma kinnistul või kinnistu piiril, mitte 

väljaspool enda kinnistu piiri. 

Piirdeaed, millega kaasnevad kae-
vetööd

Kaevetöödega piirdeaia puhul kae-
vatakse postide või aia paigaldamiseks 
maasse augud või betoneeritakse 
mõne aiatüübi puhul aiapostid. 

Piirdeaed, millega kaasnevad kae-
vetööd, liigitub ehitusseadustiku 
tabeli lisa 1 järgi ehitusteatise kohus- 
tuse alla. Ehitusteatise juurde tuleb 
lisada joonised, mis sisaldavad aia 
asendiplaani, andmeid aia kohta 
(kõrgus, materjal) ja piirdeaiaga piir-
nevate naabrite kooskõlastusi. Kogu 
ehitusteatise ja ehitusprojekti doku-
mentatsioon tuleb esitada digitaalselt 
allkirjastatult riiklikku ehitisregis-
trisse www.ehr.ee. 

Juhime tähelepanu
Olemasoleva piirdeaia rekonstruee- 
rimiseks ei pea kohalikult omavalit-
susest luba taotlema, juhul kui selle 
käigus ei tehta kaevetöid.

Aia valikul soovitab omavalitsus läh-
tuda ümbritsevast piirkonnast – mida 
paremini aed sobib ümbritsevaga, 
seda paremaks muudab see piirkonna 

miljöö.

Kui teil on tekkinud küsimusi, millele 
soovite saada vastuseid, saatke need 
julgelt Lääneranna Teataja toime-
tusse e-postile 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

KULTUUR
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Lääneranna Noortevolikogu tänas ja tunnustas
Kulla Saatmäe 
Lääneranna Noortevolikogu liige

Ü lemaailmsel lahkusepäeval, 13. novembril, toimus 
Lõpe klubis teist korda Lääneranna Noortevolikogu 

korraldatud tänuüritus, kus märgati ja tunnustati vallas 
toimetavaid tublisid, hoolivaid ja andekaid inimesi nende 
lahkete ja imeliste tegude eest. 

Korraldusmeeskond oli saali kujundanud imearmsalt 
ning ruumis valitses ühtne ja hubane meeleolu. Tänugala 
avas sõnavõtuga Lääneranna abivallavanem Ene Täht, kes 
rõhutas, kui tähtis on üksteist hoida ja märgata ning eriti 
praegusel ajal oma lähedastele ja sõpradele kirjutamise 
asemel ka helistada, et päriselt teineteise häält kuulda. 
Lääneranna Noortevolikogu esimees Karmen Pikkmets 
sõnas, et on südamest tänulik kõigile, kes on abiks olnud 
noortevolikogu loomisel ja ürituste korraldamisel ning kes 
on aidanud noortevolikogu ükskõik millistel teemadel. 

Tänugala ametlik osa jätkus aasta tegijate tunnustamisega. 
Kandidaate sai esitada seitsmes kategoorias: aasta noorte 
toetaja, õppur, aktivist, sportlane, muusik ning aasta 
noorteprojekt ja -üritus. Tänavu laekus 49 nominenti. 
Aasta tegijad selgitatati välja kahevoorulise hääletusega, 
kus esimeses voorus toimunud avaliku hääletuse põhjal 
pääsesid iga kategooria kolm enim hääli saanud kandidaati 
teise vooru ehk žürii kinnitust saama. Kandidaate sai esi- 
tada igaüks ning enim hääli saanu pälvis vastava kategoo-
ria aasta tegija tunnustuse.

Lääneranna aasta noorte toetajad on Ursula 
Kuningas ja Eliise Tiidussalu

Sel aastal otsustas Tänugala žürii anda välja 
kaks noorte toetaja tunnustust, kuna ime-
lisi inimesi, kes panustavad noortevald-
konda on Lääneranna vallas palju ning 
tunnustuse saajaid esitati mitmel korral.

Ursula Kuningas on vabatahtlik noor-
sootöötaja, kes tegutseb aktiivselt Koonga 

kogukonna ruumides ning leiab kooli ja töö kõr-
valt aega, et tegeleda noortega ja viia läbi erinevaid üri-

tusi ja projekte. Ta on aidanud kirjutada noortel mitmeid 
projekte nagu Koonga võrkpalliplats ja viinud läbi jalgrat-
tamatka Soontagana Maalinna.

Eliise Tiidussalu on noorte toetaja igal võimalikul viisil 
– aastaid tagasi vedas ta tulihingeliselt eest noortemaja 
tegevusi. Keskusesse tööle tulemisest alates on ta noortele 
loonud mitmekülgseid võimalusi. Igapäevane töö, noorte-
toimetuse juhendamine ja suvelaagri silmapaistev korral-
damine annavad aimu, et ta teeb asju mitte ainult noortele, 
vaid koos noortega.

Lääneranna aasta noorteüritus on Lääneranna Noortepäev 
2020

Tänavune aasta noorteüritus tõi kokku üle 200 noore nii 
Lääneranna vallast kui väljastpoolt, sisustades nende 
päeva väga erinevate tegevustega: töötoad, kiiking, batuu- 
did, minifarm, naiskodukaitse, rodeo, sumo, kohal oli ka 
jätsiabi, üles astus Villemdrillem.

Lääneranna aasta noorteprojekt on Meedia Õhtu 
Kõmsil

Aasta noorteprojekti käigus viidi läbi sot-
siaalmeedia ja meedia teemaline sünd-
mus, kus olid kohal noored Lääneranna 
valla eri paikadest, samuti isegi Pärnust ja 

Tallinnast. Üritus oli sisutihe, et ülevaate 

saaksid kõik noorte silmis olulised meedia- ja 
sotsiaalmeedia teemad. 

Lääneranna aasta noor muusik on Andri 
Lobjakas

Aasta noore muusiku tunnustuse saanud 
noor esitati sel aastal konkursile lausa 17 
korda. Andri on suurepärane muusik, kes 
astub üles peaaegu igal Lääneranna valla üri-
tusel või peol. Ta on silmapaistev akordionist, 
võrratu laulja ja meelelahutaja. 

Lääneranna aasta noorsportlane on 
Gertu Küttmann

Tänavune aasta õppursportlane on saavuta-
nud vapustavaid tulemusi kõigil võistlus-
tel, kus ta osalenud on. Ta on Valgevenes 
toimunud rahvusvaheliste maavõistluste 
pronksmedalist, rahvusvahelise vasara-
heite võistluse hõbemedalist ja Baltimaade 
noorte kuulitõuke meister.

Lääneranna aasta noor õppur on Lii Urb

Lii on eeskujulik õpilane, kes leiab õppimise kõr-
valt aega arendada ka noortevaldkonda. Ta 
on algklassidest saati saavutanud ainevõist-
lustel ja olümpiaadidel auhinnalisi kohti. 
Sel aastal pääses ta „Rakett 69” saatesse 
ning märtsikuus pälvis Pärnu Zonta klubi 
andeka lapse stipendiumi.

Lääneranna aasta noor aktivist on 
Karmen Pikkmets

Karmen on noorte eestvedaja, kes mõtleb kaasa, 
kuidas muuta noorte elu paremaks. Ta on kirjutanud hul-
galiselt projekte, korraldanud suurüritusi, koolituspäevi 
ja laagreid, tegutsedes mitmes organisatsioonis, neid nii 
juhtides kui nende töös osaledes. Ta on noored.laaneranna.
ee noortetoimetuse liige, Noorteühingu Eesti 4H noorteak-
tiivi president, MTÜ Oidrema Külaseltsi liige ja Lääne- 
ranna noortevolikogu tulihingeline esimees!

Märkamine ja tunnustamine on oluline
Õhtu lõpetas ansambel The Francis, kelle muusika sobis 
imehästi terve ürituse meeleoluga ning pani päevale kena 
punkti. Lääneranna noortevolikogu leiab, et üritused nagu 
tänugala on vajalikud, sest üksteise märkamine ja tun-
nustamine annab kõigile teistele ka indu juurde veel suure-
malt unistada, teha seda, mis talle meeldib ja päriselt mille-
gagi pihta hakata. 

Lääneranna noortevolikogu õnnitleb veel kord kõiki tun-
nustuste saajaid ning tänab oma toetajaid!
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Meedia Õhtu Kõmsil projektijuht 
Kai Urb. Foto: Indrek Kivisalu
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N ovembri viimasel neljapäeval jagati Pärnus tun-
nustusi maakonna parimatele. Nominentide sekka 

pääses ka mitu Lääneranna valla tegusat ettevõtet. 

Pärnumaa tublisid tegijaid, olgu nendeks siis võimekad 
ettevõtjad või tegusad vabaühendused, on aastaid mär-
gatud ja erinevatel konkurssidel ka tunnustatud. Sellel eri- 
lisel aastal, mis on olnud täis ootamatuid tagasilööke, suuri 
pingutusi ja uudsete lahendustega üllatamist, murdis ka 
Pärnumaa Arenduskeskus tublide tunnustamise traditsio-
one.

Varasemalt ettevõtlusnädalal oktoobris aset leidnud 
ettevõtluskonkurss ja ühisnädalal novembris korraldatud 
kodanikuühiskonna eestvedajate tunnustamine toimus 
sel sügisel ühise tunnustusüritusena PÄRNUMAA TEGI-
JAD 2020, et lähendada nii ettevõtluse kui vabaühenduste 
ridades tegutsevaid ettevõtlikke inimesi.

Konkurss „Pärnumaa tegijad” on kõrgeim maakondlik 
tunnustus ettevõtjatele ja vabaühendustele. Konkursiga 
selgitatakse välja enim tähelepanu väärivad ettevõtted, 
vabaühendused ja vabatahtlikud Pärnumaa jaoks olulise-
mates valdkondades.

2020. aastal jagati kiitust ja tunnustust kokku 12 kate-
goorias. Lisaks kuulutas iga omavalitsus välja enda aasta 
ettevõtte.

Lääneranna vallast said nominatsiooni Matsalu Loodus-
filmide Festival, ValiceCar OÜ, OÜ Lihula Südamekodu ja 

AS Varbla Puhkeküla.

Lääneranna valla aasta ettevõte on 
AS Uninax

Uninaks AS on asutatud 1991. aastal ja 
baseerub 100% Eesti kapitalil. Nende 
põhitegevuseks on ehituslike kuivsegude 
tootmine. Sortimendis on üle 50 eri nime-
tusega toote. Lääneranna vallas Lihulas 

toimetav ettevõte on üks suuremaid kuiv-
segude tootjaid Balti regioonis.

Ettevõte Uninaks AS on panustanud palju Lihula 
nn KEKi mäe heakorda, sealhulgas asfalteerinud ja viinud 
mustkatte alla oma teed ja platsid ning seda nii iseseisvalt 
kui ka koostöös Lihula ja nüüdse Lääneranna vallavalit-
susega. Ettevõte on koostööaldis, näiteks mõni aeg tagasi, 
kui vallal oli vaja maad Piirimäe arendusala teede õgven-
damiseks, olid ettevõtte esindajad väga soosivad ja sõbrali-
kud ning tegid igakülgset koostööd. Uninaks AS on ka rohe-
lise mõtteviisiga ettevõte, kes paigaldas hiljuti päikesepargi 
oma tootmise elektritarbimise katmiseks.

Tegemist on areneva ettevõttega, kes laiendab tootmist 
ja ehitab vajadusel juurde tootmishooneid. Samuti on 
Uninaks AS hea tööandja vallarahvale ning maksumaksja 
vallale. Eraldi esiletõstmist väärib tõsiasi, et tänavusel 
erilisel, Covid-19-st mõjutatud aastal ei piiranud ega koon-
danud Uninaks enda tegevusi.

Pärnumaa kriisimurdja 2020 nomi-
nent – OÜ Lihula Südamekodu

Lihula Südamekodu personal seisis käes- 
oleval kevadel silmitsi koroonakriisiga, 
kui sellesse viirusesse nakatus esimesena 
asutuse juht. Seejärel jõudis haigus naiste-

majja, kuid sellega viiruse levik õnneks ka 
piirdus. Toimekas personal suutis võtta appi 

erinevad meetmed, millega tagati, et viirus 

ei levinud edasi meestemajja ega ka erihoolekandeüksus- 
tesse.

Lääneranna Vallavalitsus on seisukohal, et antud asutus on 
väärt kandma aasta kriisimurdja tiitlit. Eriliselt tahaksime 
tuua välja kaks töötajat, kes olid vabatahtlikult nõus 24/7 
jääma haigetega: Marje Nikkel ja Kaie Polberg.

Aasta turismiarendaja 2020 nominent 
– AS Varbla Puhkeküla
AS Varbla Puhkeküla avas aastatepikkuse 
visa töö tulemusena selle aasta juulikuu 
viimasel päeval Varbla Sadama koos sa- 
damahoone, selle juurde kuuluva resto-
rani, sauna ja tanklaga ning automatkajate 
seisuplatsi ja slipiga. Eesti pikima muuliga 
jahisadamat on tänavu suvel väisanud Ruhnu 
regatt ning see on esimene mandril olev korralik 
väikesadam Rohuküla ja Pärnu vahel. Sealne resto-
ran Groot aga on juba pälvinud erilise meediatähelepanu 
tänu ülimaitsvatele toitudele. Varbla Puhkeküla on aren-
danud Pärnumaa turismitaristut olulisel määral ning 
tänu Varbla sadamale on edasi arenenud kogu Pärnumaa 
sadamavõrgustik, mis on nüüdsest ka rahvusvahelistele 
reisijatele tunduvalt atraktiivsem.

Pärnumaa vabakonna silmapaist-
vaim tegu 2020 nominent –  
Matsalu Loodusfilmide Festivali 
laienemine
Igal aastal saadavad sajad loodusfilmide 
autorid oma teosed Matsalu Loodusfil- 
mide Festivalile. Nii ka tänavu. Veel kevadel 
poleks keegi osanud arvata, kas MAFF tänavu 
toimub. Filmid olid saadetud ja paremik välja 
valitud, kuid mida polnud, oli kindlus, kas festival 
saab üldse toimuda Lihula Kultuurimajas või peab kolima 
veebi. Festivali meeskond otsustas jälgida Vabariigi Valit- 
suse seadusi ja ettekirjutusi. 18. MAFF siiski korraldati. 
Kuigi osavõtt oli seoses koroonaviiruse pandeemilise levi-
kuga väiksem kui eelnenud aastatel, oli festival igati vääri-
kas, väga hea filmikavaga ja toimus oma väljakujunenud 
reglemendiga. Julge samm, mis oli igati seda väärt. Tänavu 
külastas MAFFi erisündmust ka Vabariigi President Kersti 
Kaljulaid. Sel aastal laienes MAFF Pärnu maakonnas nii 
Vändrasse, Kilingi-Nõmme, Pärnusse kui ka Lääne maa-
konda Noarootsi, Haapsallu, Tallinna Loomaaeda ja Tar-
tusse.

Aasta vabaühenduste tegevuse 
toetaja 2020 nominent –  
ValiceCar OÜ
ValiceCar OÜ on 14 aasta vanune ettevõte, 
mille põhiliseks tegevusalaks on maakui- 
vendus- ja maaparandustööd. Ettevõte on 
3 aasta jooksul tõestanud oma usaldusväär-
sust Lääneranna kultuuri ja spordi toetajana. 
ValiceCar omanik Vallo Kappak ostis mõni aeg 
tagasi Pikavere mõisa ning on iga-aastaselt korraldanud 
seal heategevuslikku Pikavere jõulumeloodiat, lisaks 
toetab ta Pärnumaa Rullisõitu, Pärnumaa Suusasõitu, 
Jõulumäe Sügisrulli. Vallo näitab väga head eeskuju kõi-
kidele Lääneranna piirkonna tegusatele kogukondadele ja 
ettevõtetele – ühelt poolt ta annab oma panuse ürituste 
korraldamisse ning võimalusel abistab rahaliselt, teisalt 
näitab ka ise eeskuju ja korraldab kultuurisündmusi.

Selgusid Pärnumaa aasta tegijad
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 ◦ 14 904 970 € on Lääneranna valla 2020. 
aasta eelarve põhitegevuse kulude ja 
investeerimistegevuse väljaminekute 
maht

 ◦ 307 töötaja töötasu deklareeriti Maksu- 
ja Tolliametile (30. novembri seisuga)

 ◦ 5242 on Lääneranna valla rahvaarv: 
2688 meest ja 2554 naist elab Lääne- 
ranna vallas

 ◦ 164 sissekirjutust Lääneranna valda

 ◦ 90 registreeritud surma: 50 meest ja 40 
naist

 ◦ 31 uut ilmakodanikku: 11 poissi ja 20 
tüdrukut

 ◦ 48 vallavalitsuse istungit on sel aastal 
toimunud (10. detsembri seisuga)

 ◦ 957 korraldust ja 9 määrust on vastu 
võtnud Lääneranna Vallavalitsus (10. 
detsembri seisuga)

 ◦ 39 tänukirja on välja andnud Lääne- 
ranna Vallavalitsus 

 ◦ 39 avaliku ürituse luba on välja andnud 
Lääneranna Vallavalitsus

 ◦ 2875 pöördumist, sealhulgas 37 tea-
benõuet ja 259 toetuse taotlust on regist- 
reeritud Lääneranna Vallavalitsuse 
dokumendiregistris 

 ◦ 9 väärteomenetlust alustati, 7 lõpetati 
ja 8 on veel menetluses (2019. aastal 
alustati 10 väärteomenetlust)

 ◦ 2 haldusmenetlust alustati, 2 lõpetati ja 2 
on veel menetluses (2019. aastal alustati 
3 haldusmenetlust)

 ◦ 100 tonni võrra jäätmetest puhtam vald, 
millest 47 tonni koguti jäätmete kogu-
misringil (5 tonni ohtlikke jäätmeid, 42 
tonni eterniiti) ning 53 tonni rehve koris- 
tati endisest rehvide kogumispunktist 
Lihulas. 2019. aasta jäätmete kogumis-
ringil koguti 18 tonni jäätmeid (4 tonni 
ohtlikke jäätmeid, 14 tonni elektroo- 
nikat)

 ◦ Esimest korda toimus valla keskkonna-
kuu, millega selgus, et

 ◦ 85–93% kodudes tekkivast prügist on 
taaskasutatav, kui see eraldi koguda 
ja kogumispunkti viia

 ◦ 7–15% kodudes tekkivast prügist on 
segaolmejäätmed ehk prügi, mida ei 
saa taaskasutada (tuleb panna kodus 
oma prügikasti)

 ◦ u 70% kodudes tekkivast prügist on 
pakendijäätmed, mida tekib kõige 
rohkem

 ◦ Esimest korda kuulutati välja kampaa-
nia #SordiSinagi, mille võitja sai uue 
kompostri omanikuks

 ◦ 9 uut segapakendi kogumiskohta lisan-
dus valla territooriumile. Tulemas on 
veel 8 uut vanapaberi konteinerit kohta-
desse, kus hetkel vanapaberit eraldi ei 
koguta

 ◦ 83 kassi anti üle varjupaika, mis läks val-
lale maksma 10 167 eurot

 ◦ 90 567 € eraldati toetust hajaasustuse 
programmist. Kokku rahuldati 31 pro-
jekti (millest 1 osaliselt), neist 17 puhul 
toetati tegevusi veevarustussüsteemide 
ja 14 puhul kanalisatsioonisüsteemide 
valdkonnas

 ◦ 68 ehitus-, 13 kasutus- ja 20 raieluba väl-
jastati

 ◦ 72 ehitus- ja 75 kasutusteatist registree- 
riti ehitisregistris

 ◦ 40 andmete esitamise ja paranduskan-
net tehti ehitisregistris

 ◦ 35 projekteerimistingimust väljastati, 
neist

 ◦ 8 üksikelamu või suvemaja püstita-
miseks või oluliseks laiendamiseks

 ◦ 9 abihoone või saun-suvila vms 
püstitamiseks või ümberehitamiseks 

 ◦ 11 päikeseelektrijaama rajamiseks

 ◦ 2 lauda püstitamiseks 

 ◦ 1 tootmishoone püstitamiseks 

 ◦ 1 hooajaliselt taimemüügiga jms 
tegeleva ärihoone ajutiseks püstita-
miseks

 ◦ 3 rajatistele: Penijõe matkaraja 
rekonstrueerimiseks; uue tiigi 
rajamiseks ja Kõmsi rularambi pai-
galdamiseks

 ◦ 2 projekteerimistingimuste taotlusele 
väljastati keeldumise korraldus

 ◦ 2 projekteerimistingimuste taotlust on 
menetluses

 ◦ 1 kehtestatud detailplaneering

 ◦ 1 algatatud eriplaneering

 ◦ 3 detailplaneeringu menetlus on pooleli

 ◦ 1 detailplaneeringu algatamise mater-
jalid on ettevalmistatud

 ◦ 2 detailplaneeringu algatamiseks käivad 
eeltööd

 ◦ 39,2 kilomeetrit renoveeriti kokku 
kruuskattega teid

 ◦ 2,7 kilomeetril tehti asfalt- ja mustkat-

tega teedel korduspindamisi

 ◦ 3 teele rajati uus mustkate: Pajumaa 
teele 420 m, Kõera soo teele 325 m ja 
Tuudi–Raudtee teele Tuudi jõe sillale 45 
m

 ◦ 46 198 € eest remonditi (pinnati) ja ehi-
tati mustkattega ning 721 981 € eest 
kruuskattega teid 

 ◦ Oktoobrikuus lõppes Lihula Piirimäe 
tootmis- ja ettevõtlusala ehitus. Projekti 
lõppmaksumuseks  kujunes 1 094 854,58 
€, millest ELi struktuurifondi ERDF toe-
tuse summa on 736 281 €. Rajati 12 525 
m² katendeid, 460 m sadevete kanalisat- 
siooni, 41 välisvalgustit, 1909 m vee-
torustikku, 700 m isevoolset- ning 744 
m survekanalisatsiooni torustikku. Re- 
konstrueeriti üks tuletõrje veehoidla 
ning rajati reovee ülepumpla

 ◦ Valmis Lihula esmatasandi tervise-
keskus. Projekti kogumaksumuseks 
kujunes 1 259 870,44 € millest ELi struk-
tuurifondi ERDF toetuse summa on 
641 300 €. Hoones on kokku kasulikku 
pinda 512,3 m². Keskuses hakkavad pat-
sientidele vastuvõtte korraldama kolm 
perearsti, füsioterapeut, ämmaemand, 
hambaarst ning nõustamisteenuse 
osutaja

 ◦ Kevadel lõppesid Lihula piirkonna 
tänavavalgustuse taristu rekonstruee- 
rimistööd. kogusummas 1 138 950,55 €, 
millest ELi Ühtekuuluvusfondi toetuse 
summa on 443 406 €. Paigaldati 348 
valgustit. Arvestuslik süsihappegaasi 
CO

2
 emissiooni vähenemine on projekti 

tulemusel 214,7 tCO2ekv/a. Kulutatava 
elektrienergia arvestuslik vähenemine 
on uuendatud tehnoloogia tulemusel 
197 Mwh/a

 ◦ Lõppemas on Lihula Gümnaasiumi 
spordihoone ehitus. Töid korraldati 
kahes etapis millest I etapiga rajati uus 
pallimängusaal ning II etapiga rekonst- 
rueeriti hoone olmeosa. Tööde lõpp- 
maksumuseks kujunes 2 584 311,76 €. 
Maksumus kaeti riigieelarve eraldise, 
valla aeelarve ning osaliselt eriolukorra 
investeeringutoetuse vahenditest. 
Valminud pallimängusaal on 849,7 m², 
jõusaal 109,5 m², võimlemissaal 44,0 m². 
Suures saalis on tribüün 60 istekohaga. 
Hoones on kokku kasulikku pinda 1 
332,7 m²

 ◦ Lõppenud on Koonga vallamaja I korruse 
ruumidesse loodava Koonga tervisekes- 

Lääneranna valla 2020. aasta numbrites
Tegus, tulemuslik ning samas eriskummaline 2020. aasta on saanud osakeseks ajaloost, mis tähendab, et käes on aeg vaadata tagasi 
tehtud tööle. Käesolev põgus ülevaade sisaldab nii Lääneranna Vallavalitsuse kui ka kõigi hallatavate asutuste tegevustega seotud 

põnevaid fakte ja sündmusi.

Andmed on esitatud 1. detsembri seisuga, kui pole märgitud teisiti.

Vallavolikogu
 ◦ 10 volikogu istungit on sel aastal toi-

munud (10. detsembri seisuga)
 ◦ 48 otsust ja 41 määrust on vastu võtnud 

Lääneranna Vallavolikogu (10. detsemb- 
ri seisuga)

 ◦ Senise volikogu esimehe Arno Peksari 
asemel sai volikokku Sivar Tõnisson 
(Lääneranna valimisliit)

Vallavalitsus
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kuse ehitustööd. Ruumidesse kolivad 
tuleva aasta alguses Koonga perearst ja 
apteek. Restaureeritud ja rekonstruee- 
ritud pinda on kokku 164,55 m². Tööd 
läksid maksma 127 089,96 €

 ◦ Tehti Lihula mõisa söögisaali restauree- 
rimistööd kogumaksumusega 40 244,64 
€. Ruum sai uue põranda, uksed ja 
tapeedi

 ◦ Muinsuskaitseameti toetusel tehti eda-
sise lagunemise vältimiseks Lihula 
mõisa peahoone frontooni avarii-restau-
reerimistööd. Tööd läksid maksma 
30390,00 €

 ◦ Lihula kultuurimaja sai uue küttesüs-
teemi maksumusega 96 545,00 €. Tehtud 
tööde, sealhulgas varasemalt asen-
datud avatäidete vahetuse tulemusel 
on oodata olulist rahalist kokkuhoidu 
küttekuludelt

 ◦ Lihula kultuurimaja suure saali inter-
jöör sai olulise uuenduse: paigaldati uus 
põrandakate ja toolid ning värviti lagi 
ja seinad. Tööde kogumaksumus oli 174 
498,00 €

 ◦ Vabadussõja mälestusmärk Lihulas sai 
uued valgustatud lipumastid. Valgus-
tid, elektrimaterjalid, mastid ja töö läks 
kokku maksma 12 814,72 €

 ◦ Kõmsi rahvamaja sai saali 118 uut val-
gustit maksumusega 14 586,84 €

 ◦ Lihula tervisekeskuse ja vallamaja hoo-
nele paigaldati päikesepaneelid. Kahe 
jaama summaarne installeeritud võim-
sus on 27 kW. Esimesel tööle raken- 
damise päeval tootis vallamaja päikese-
park 7,55 kWh elektrienergiat

 ◦ Koonga küla raamatukogu kolis Koonga 
põhikooli ruumidesse selleks otstarbeks 
rekonstrueeritud ruumidesse. Ehitus- 
tööd läksid maksma 23 400,00 €

 ◦ 1,9 mlj € ulatuses on aasta jooksul esi-
tatud erinevate projektide rahastustaot-
lus. Vähemalt poole ulatuses on olemas 
positiivsed rahastusotsused

 ◦ Tehtud on kaks uue valla üldplaneeringu 
koostamisega seotud uuringut: Lääne- 
ranna valla korduva üleujutusega ala 
piiri määramine ja üleujutuste leeven-
damise põhimõtete väljatöötamine, 
toetuse summa 28 000 €, toetaja EL 
HKS (Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikutega kauple-
mise süsteem) ja koostöös Lääne-Nigula 
vallaga Matsalu rahvuspargi ja Kasari 
jõe lähialade kasutuse uuring, toetuse 
summa 18 360 €, toetaja ELi struktuuri-
fond

 ◦ 45 mittetulundusühingu ja seltsingu 

tegevusi ja projekte toetati kogusummas 
104 775 € 

 ◦ 5 korterit kogusummas 3153 eurot müüs 
Lääneranna Vallavalitsus enampakku-
mise teel ja 2 korterit kogusummas 1750 
eurot otsustuskorras

 ◦ 5 kinnistut kogusummas 46 555 eurot 
müüs Lääneranna Vallavalitsus enam-
pakkumise teel ja 1 kinnistu kogusum-
mas 1500 eurot otsustuskorras

 ◦ 1334 tm raieõigust kogusummas 25 270 
eurot müüs Lääneranna Vallavalitsus 
enampakkumise teel

 ◦ 4 sõidukit kogusummas 14 992 eurot 
müüs Lääneranna Vallavalitsus enam-
pakkumise teel

 ◦ 4 jahipüssi ja 1 kergküttekatla kogusum-
mas 381 eurot müüs Lääneranna Valla-
valitsus enampakkumise teel

 ◦ 4 arvutit annetati Lääneranna valla 
peredele Lastekaitse Liidu ja ettevõte 
TransferWise abiga

 ◦ 2 arvutit annetasid Lääneranna valla 
pered vallas õppivatele noortele

 ◦ 2 aastat järjest on Lääneranna vald 
seotud Tervise Arengu Instituudi kor-
raldatud tõenduspõhise programmiga 
„Imelised aastad“. Sel aastal osaleb pro-
grammis 14 Lääneranna valla lapse- 
vanemat

 ◦ Puuetega inimeste eluaseme füüsilise 
kohandamise projekti II vooru raames on 
õnnestunud tänaseks Lääneranna vallas 
kohandada 6 tualettruumi ja 2 välisust, 
paigaldada 2 kaldteed ja 1 laetõstuk

 ◦ 8 üksiku eaka häirenuputeenust toetab 
Lääneranna vald

 ◦ 56 klienti kasutab koduteenust

 ◦ Lääneranna III suvemängudest võttis 
osa 180 sportlast

 ◦ I koha saavutas Lääneranna võistkond 
Pärnumaa XVII rannamängudel 

 ◦ Loodi noorteportaal, mis kajastab noorte 
tegemisi ja koondab noortele olulist infot

 ◦ Tööd alustas Lääneranna Spordikool, 
mille tegevustest saab lugeda allasutuste 
aastakokkuvõttes

 ◦ 1 töötaja sai maakondliku tunnustuse 
– Pärnumaa Omavalitsuste Liit andis 
aasta noorsootöötaja tiitli endisele 
Lääneranna valla spordi- ja noorsootöö 
spetsialistile Annika Urbelile

 ◦ 127 huvitegevuse toetuse avaldust 
vormistati, mis on 24 võrra rohkem kui 
mullu

 ◦ 269 jälgijat on lisandunud Lääneranna 
valla Facebooki-lehele www.fb.com/

laanerannavald – jälgijate koguarv on 
3083 

 ◦ 12 172 inimeseni jõudis meie kõige popu-
laarsem postitus Facebookis, milleks oli 
teadaanne valda paigaldatavatest posti-
automaatidest. Postitust jagati 29, kom-
menteeriti 27, reaktsioone lisati 199 ning 
klikiti 838 korda.

 ◦ 155 jälgijat on lisandunud Lääneranna 
valla Instagrami-lehele www.instagram.
com/laaneranna – jälgijaid on lehel 
kokku 938

 ◦ 1197 postitust on tehtud Lääneranna 
valla Instagrami-kontol

 ◦ Kõige rohkem laike – 108 – kogus pos-
titus, milles oli uudis sellest, et Lihula 
Gümnaasiumi õpilane Lii Urb pääses 
saatesse „Rakett 69”

 ◦ Populaarseim postitus oli aga pildigale-
rii 22. septembril Kõmsil toimunud mee-
diaõhtust, kus esinesid youtuber Andrei 
Zevakin, noorsoopolitseinik Karmen 
Raud, näitleja, laulja, treener ja sport-
lane Sharlotte Parvei ning Lääneranna 
valla avalike suhete spetsialist Kristina 
Kukk. Postitus jõudis 764 inimeseni

 ◦ 140 618 korda külastati Lääneranna 
Teataja uudisteportaali

 ◦ 289 lugu ilmus Lääneranna Teataja 
uudisteportaalis

 ◦ Populaarseim lugu, mis ilmus Lääne- 
ranna Teataja veebiportaalis, oli 
teadaanne Lääneranna vallavanema 
Mikk Pikkmetsa traagilisest surmast. 
Seda artiklit loeti kokku 10 085 korda

 ◦ Kevadise pandeemia ajal lõime küsi-
muste-vastuste rubriigi koroonaviiruse 
leviku kohta Lihula hooldekodus. 11 
päeva jooksul laekus kokku 38 küsimust, 
mis kõik leidsid vastuse. Rubriik oli üli-
populaarne ning seda loeti kokku 6600 
korda – see oli populaarsuselt teine pos-
titus. 

 ◦ 11 Lääneranna Teataja paberlehte anti 
välja

 ◦ 2800 on Lääneranna Teataja paberlehe 
tiraaž, millest 2618 läheb kojukandesse, 
5 edastatakse Eesti Rahvusraamatu-
kokku, 4 säilitatakse arhiivides ning üle-
jäänud jõuavad Lääneranna valla raa-
matukogudesse ja teeninduskeskustesse

 ◦ Lääneranna Teataja veebiportaalis on 
võimalik lugeda ka paberlehte. Aasta 
jooksul on seda tehtud koguni 3896 
korda, võrreldes eelmise aastaga tõusis 
vaatamiste arv 730 võrra

 ◦ U 40 grammi kaalub üks 16-lehekülje-
line Lääneranna Teataja paberleht
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Noortevolikogu
 ◦ 13 noort kuulub Lääneranna noortevo-

likokku

 ◦ 2. koosseisu valimistel oli valimisaktiiv-
sus 20,6%

 ◦ 11 protokollitud koosolekut

 ◦ 16 prügimaratoni osalejat kogus üle 40 
koti prügi, läbides 164,5 kilomeetrit

 ◦ 193 inimest osales kokku kõikidel 
Lääneranna Noortevolikogu üritustel

 ◦ 49 kandidaati esitati Lääneranna noorte 

Tänugalal tunnustuse saajaks

 ◦ 234 inimest jälgib Lääneranna noortevo-
likogu Facebooki-lehte 

 ◦ 174 jälgijat on noortevolikogu Insta-
grami-kontol

Koonga Kool
 ◦ 37 õpilast õpib koolis, neist 16 tüdrukut 

ja 21 poissi

 ◦ 22 last on lasteaias, neist 12 tüdrukut ja 
10 poissi

 ◦ 1 noor meesõpetaja lisandus meie 
kollektiivi 1. septembril  

 ◦ 8 uut last lisandus lasteaeda käesoleval 
õppeaastal

 ◦ Lasteaial 5. õppeaasta koolimaja ruu- 
mides

 ◦ Tähistasime lasteaia 30. sünnipäeva

 ◦ 8 huviringi, milles osaleb kokku 30 õpi-
last

 ◦ 2 õpilast valiti Lääneranna Noortevoli- 
kogu II koosseisu

 ◦ 48 koolipäeva olime kevadel distantsõp-
pel 

 ◦ 9 õpilast kuulub Eesti 4H noorteorga- 
nisatsiooni  

 ◦ Põhikooli on lõpetanud 99 lendu 1128 
lõpetajaga

 ◦ Esimest korda toimus lõpuaktuse 
ülekanne veebis

 ◦ 12 õpilast lõpetas 2019/2020. õppeaasta 
heade ja väga heade tulemustega 

 ◦ 3. ja 4. klass käis 20 tundi ujumise 
algõppe kursustel Pärnus

 ◦ Peale 2. ainetundi õuevahetund

 ◦ Kooli 101. aastapäeva tähistati matka ja 
kommijahiga

 ◦ 5 arvutit saime juurde 

 ◦ Septembris oli õpetajatele 2 koolitus-
päeva teemal „Õppimine digiajastul”

 ◦ Matemaatikavõistluselt „Jänku-Juta” 
1.–3. klassile I koht

 ◦ Õppetööd rikastasid mitmed ekskur-
sioonid, õppekäigud, teatrikülastused, 
projektid: KIK projekt „Elukeskkonna 
muutused ajas” Lahemaal,  noortekon-
verents „Lahe koolipäev”, Lääneranna 
noortepäev „Rutiinist välja”, etiketikoo-
litus Villa Ammendes, vahetunni pro-
jekt VAHETUND.EE, Pernova Loodus- 
keskuses keemiakatsete töötoad, seebi 
valmistamise töötuba, MTÜ Märjad 
Käpad veeohutuskoolitus, lasteaiale 
projekt „Tulest targem” jt

 ◦ Koostati kooli advendiaja kalender 24 
väikese üllatusega

 ◦ Olime üks kool 11-st, kes osales Eestist 
Euroopa keeltepäeva projektis

Kõmsi Lasteaed-Algkool
 ◦ Meie majas on 54 last, neist koolis 23 ja 

lasteaias 31

 ◦ Koolis on 6 klassi ja lasteaias 2 rühma

 ◦ Kõmsi Lasteaed-Algkool sai 35-aastaseks

 ◦ Kevadel lõpetas 30. lend

 ◦ Lavale toodi 8. muusikal, seekord „Peeter 
Paan Kõmsil”, laval 41 osalejat

 ◦ Koolis tegutseb 5 huviringi: mudilas-
koor, jalgpall, lauatennis, rahvatants ja 
tehnoloogiaring

 ◦ Huviringides osalevad kõik lapsed

 ◦ Lasteaia lapsevanemad tegid lastele 
mudaköögi

 ◦ Maailmaga hoiti sidet pea 20 projekti 

kaudu: 10 Monkeys, „Tere kevad”, Nuti- 
sport, Küberpähkel, Loodusesõbrad, 
Pudrusööja 2020, Liikumisnädal, 
„Linnud kevadel”, „Kõrvitsad looma- 
aiale”, maailmakoristuspäev, suvekool 
Audrus – breiktants ja draamaõpe, 
„Eesti otsib nurmenukke”, Tantsuakt-
sioon, Mini Negavatt, „Autodesse uppuv 
maailm”, Maff, Klassikaraadio muusika-
viktoriin, Ilon Wikland 90 jne.

 ◦ Käidi 2 korda teatris: Tallinna Nuku- ja 
Noorsooteatris ja Pärnu Endlas

 ◦ Ajalugu uuriti 2 muuseumis: Pärnu 
Ajaloomuuseumis ja Tallinnas Kiek in de 
Kökis

 ◦ Kergejõustik, jalgpall, sokker, jalgratta-

matkad, lauatenniseturniir 

 ◦ Mudilaskoor lasi lauludel kõlada 
Kõmsi rahvamajas Eesti Vabariigi aas-
tapäevaaktusel

 ◦ 3 valla huvikooli on meie laste sõbrad: 
Lihula Muusika- ja Kunstikool, Lääne- 
ranna Spordikool ja Massu Ratsakool

 ◦ Teeme head koostööd Kõmsi Noortetoa 
ja valla noortekeskustega

 ◦ Nr 1 on meie jaoks Kõmsi Raamatukogu

 ◦ Endiselt on popp keskkonnateadlikkus, 
loodushoid, sport ja muusika

 ◦ Meie tegevusi saab jälgida komsikool.
laaneranna.ee ja kooli Facebooki-lehel

Lihula Gümnaasium
 ◦ 218 õpilast, neist 179 põhikoolis, 38 güm-

naasiumis ja 1 mittestatsionaarses õppes

 ◦ 28 õpetajat

 ◦ 1 direktor

 ◦ 1 õppejuht

 ◦ 10,5 majanduspersonali liiget

 ◦ 234 aastat järjepideva koolihariduse 
andmist

 ◦ 16 õpilast alustas septembris kooliteed 1. 
klassis

 ◦ 16 õpilast valis edasiõppimiseks Lihula 
Gümnaasiumi 10. klassi

 ◦ 1 väikeklass

 ◦ 4 uut noort õpetajat

 ◦ 2 kuldmedalisti

 ◦ 82 silmapaistvate tulemuste eest tänu-

peole kutsutud õpilast

 ◦ 9 valikkursust gümnaasiumiastmes

 ◦ 7 õpilast Lääneranna Noortevolikogu II 
koosseisus

 ◦ 979 jälgijat kooli Facebooki-lehel

 ◦ 31 Instagrami-postitust kooli tegemis- 
test

 ◦ 100% õpetajatest viisid sügisesel dis-
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Lihula Lasteaed
 ◦ Lasteaias käib lapsi 79 perest, kokku 103 

last, kellest 47 tüdrukut ja 56 poissi

 ◦ Lasteaias lapsed 5. vanuserühmas

 ◦ Mudilastel aitavad kasvada, mängides 
õppida, igapäevase elu toimetusi teha 
22 täiskasvanut, kellest 9 õpetajat, 1 eri- 
pedagoog, 1 muusik, 1 liikumisõpetaja, 
5 õpetaja abi, 1 haldusjuht, 1 kokk, 1 
abitööline, 1 pesupesija-koristaja ja 1 
direktor

 ◦ Lasteaed avatud aastas 252 päeva

 ◦ Kooliteele saadetud sel aastal 15 last

 ◦ Täiesti uusi lasteaialapsi sügisel 21

 ◦ Mudilased omandavad uusi teadmisi 6 
ainevaldkonnas: mina ja keskkond, keel 
ja kõne, matemaatika, kunst, muusika ja 
liikumine

 ◦ Maadlustreener Janari juhendamisel 
madistab matil 22 last 

 ◦ Koos liikumisõpetaja Kariniga võim-
leb-tantsib tunniväliselt 19 tüdrukut

 ◦ Lisaks muusikatundidele käib 35 last 
õpetaja Ireni juures laulmas

 ◦ Eripedagoog Eneken aitab 25 mudilasel 
kõik häälikud kõnesse seada

 ◦ Individuaalõpetaja Pille annab 20 põn-
nile kindlustunnet ja tuge uute tead-
miste omandamisel

 ◦ Õuealale seati üles 2 välitrenažööri, kus 
tegevuskohti korraga 6 lapsele

 ◦ Laste õppetegevusi muutsid huvita-
vamaks õppeprogrammid Keskkonna- 
ametilt 3 rühmale, RMK-lt 5 korda kol-
mele rühmale, KIK-i rahastusel Pernova 

loodusmaja planetaariumilt, pääste-
teenistuselt, kiirabiõelt ja OÜ Märjad 
Käpad merepäästelt praktilise tege-
vusega koolieelikutele, piirkonnapolit-
seinikult õppus 5. rühmale 

 ◦ Lions Klubi ülemaailmsel lahkuse 
päeval jagas LC Lihula lastele ligikaudu 
100 kollast päikesekujulist helkurit

 ◦ Vaatamata koroonakriisile on lapsed 
näinud 3 lasteteatri etendust

 ◦ 2 korda toimunud kõigi Lääneranna 
valla lasteaednike koolituspäevad

 ◦ Spordinädalal liikusid lasteaia naised 
summeeritult 1110,5 km ehk jalgsi 
Moskvasse

 ◦ Evakuatsiooniõppusel novembris 
evakueerus lasteaiast 9 minutiga kogu 
lasteaiapere ja kooli noormaadlejad

tantsõppe kahenädalasel perioodil läbi 
veebitunde

 ◦ 57 õpilast osales Lääneranna Noortevo-
likogu motivatsioonipäeval „Rutiinist 
välja”

 ◦  4 Eesti Kontserti koolikontserti

 ◦ 1 kogu kooli õpilasi hõlmav projektipäev

 ◦ 389 kg õpilaste poolt koolilõuna kõrvale 
söödud leiba

 ◦ 2520 l tarbitud koolipiima

 ◦ 3. kogu koolipere tantsupäev

 ◦ 14 klassikomplekti, sh üks paralleelklass

 ◦ 15,57 õpilast keskmiselt ühes klassi- 
komplektis

 ◦ 336 päeva rõõmustamist iga meie 218 
õpilase üle

 ◦ 102%-line uhkus pühendunud personali 
üle

Lõpe Kool
 ◦ 38 õpilast, neist 14 tüdrukut ja 24 poissi

 ◦ 18 last on lasteaiarühma nimekirjas, 
neist 8 tüdrukut ja 10 poissi

 ◦ Aktiivselt tegutseb noorteorganisat-
sioon Eesti 4H Lõpe klubi, kuhu kuulub 
11 meie kooli õpilast

 ◦ Eesti 4H „Pärnumaa 2020” parim klubi 
on Lõpe klubi Dixie

 ◦ 4H Pärnumaa parim klubijuhendaja 
2020 on meie kooli õpetaja

 ◦ 4H Pärnumaa aktiivseim noor 2020 on 
meie kooli õpilane

 ◦ 20 õpilast lõpetas 2019/2020. õppeaasta 
heade ja väga heade tulemustega 

 ◦ Põhikooli lõpetas 24. lend 5 lõpetajaga

 ◦ 48 koolipäeva olime kevadel distantsõp-
pel

 ◦ 40 aastat Lõpe kooli taasavamisest

 ◦ Lasteaed tähistab 40. sünnipäeva

 ◦ Maakondlik emakeeleolümpiaad – I 
koht, veebipõhine informaatikaolüm-
piaad 8.–9. kl – III koht ja 4.–5.kl. arves-
tuses 1.–2. koht, spordivõistlus „Ole 
osav ja kiire” – I koht, mõttespordiolüm-
piaadil sudokus vabariigis I koht algklas-
side vanuseastmes.

 ◦ Malevõistlustel on sageli tuldud esimese 
kolme hulka

 ◦ 3. ja 4. klass sai Pärnus ujumise algõpet 
20 tundi

 ◦ 2 õpilast valiti Lääneranna Noortevoli- 
kogu II koosseisu

 ◦ Lemmikloomanädalal toodi kooli 10 
pere lemmikud

 ◦ 8 arvutit saime juurde 

 ◦ Septembris oli õpetajatel 2 koolitus-
päeva teemal „Õppimine digiajastul”

 ◦ Koolielu tehti huvitavamaks paljude 
ettevõtmistega: KIKi projekt „Mõned 
suured loomariigist” Elistveres, Per-
nova Looduskeskuses keemiaõpi-
toad, Pärnu Kontserdimajas lastepäev 
„Teeme ise muusikat”, Haapsalu Lin-
nuse muuseumis 3 õppeprogrammi, 
Tallinna Loomaaia kõrvitsakampaania, 
MTÜ Märjad Käpad veeohutuskooli-
tus, lasteaiale projekt „Tulest targem”, 
üheskoos jõhvikal jt.

 ◦ Järjepidevalt on tegutsenud: malering 
– 19 aastat, noorteorganisatsiooni Eesti 
4H klubi – 18 aastat

 ◦ Kontserdil „Kevad tuli teisiti” laulis 2500 
laulja hulgas virtuaalselt Tallinna Lau-
luväljaku laulukaare all  5 Lõpe Kooli 
esindajat

 ◦ Üht meie töötajat tunnustati Lääne- 
ranna valla teenetemärgiga

Metsküla Algkool
 ◦ 21 õpilast (6 tüdrukut ja 15 poissi, kõik 

paid)

 ◦ 6 õpetajat (peaaegu 3 ametikohta), kolm-
veerand kokka, veerand majahoidjat, 
veerand direktorit ning kümnendik 
huvijuhti

 ◦ 12 õpilasele on Metsküla kool kodule 
lähim

 ◦ 8 vilistlaste last, lisaks 6 lapse õed-ven-
nad-tädid-onud on meie kooli vilistlased

 ◦ 3 uut katuseakent, 12 uut koolilauda, 12 
uut tasakaalutooli, 6 ukulelet

 ◦ 1 puhkpilliorkester koostöös Lihula 
muusika- ja kunstikooliga: 21 õpilast ja 
2 õpetajat mängivad sügisel tegutsema 
hakanud orkestris

 ◦ 5 õpetajat-koolitöötajat moodustavad 
bändi Metsküla Musirullikesed
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Varbla Kool
 ◦ 43 last põhikooli osas

 ◦ 20 last lasteaiarühmas

 ◦ 11 õpetajat

 ◦ 1 pikapäeva õpetaja

 ◦ 2 lasteaiaõpetajat

 ◦ 1 õpetaja abi

 ◦ 3 teenindavat personaliliiget

 ◦ 3 päeva tähistasime emakeelepäeva

 ◦ 16.03 läksime üle distantsõppele

 ◦ Teatripäeval saatis meile vahva video-
tervituse Eesti näitleja Veikko Täär

 ◦ 2 diginäitust: kevadpühade puhul näitus 
värvitud munadest, „Jalad seinal päev”

 ◦ Sügisandide näitus

 ◦ 1 osalemine Pärnumaa virtuaalsel 
kunsti- ja käsitöö näitusel „Perepärandit 
otsimas” 

 ◦ 1 suur kastitäis kõrvitsaid saadeti sep-
tembri lõpus Tallinna Loomaaia asu-
katele

 ◦ 2 väljasõitu: Matsalu Filmifestivalile, 
Tallinna Proto avastustehasesse 

 ◦ 1 vanade mänguasjade laat

 ◦ 4 kontserti, tähtpäevade tähistamist

 ◦ 1 hingedepäeva istutustalgud, kus istu-
tati nartsisse ja tulpe kevadeks

 ◦ 4 last ja 1 juhendaja noppisid esikoha 
nooremas kooliastmes maakondlikul 
võistlusel „Make it New”

 ◦ 1.–4. klassi õpilased ja 2 juhenda-

jat osalesid 2019/2020. õppeaastal 
15 ettevõtmises: Luum Loomeklubi 
„Luues sallivaks”, Tartu Ülikooli Loo-
dusmuuseumi „Linnuviktoriin”, Eesti 
Rahvakunsti- ja Käsitöö Liidu projekt 
„Meister tuleb kooli”, Puhkpillilaager 
Lihulas, Eesti Ornitoloogiaühingu kuns- 
tikonkurss „ Aasta lind öösorr”, Projekt 
„Sünnipaik”, Leiutajateküla leiutiste 
konkurss, Pudruprogramm, Matetalgud, 
Räpina aianduskooli „Sôprusetera”, Kesk- 
konnainvesteeringute Keskuse „Vôta 
vabalt“, Eesti Loodusmuuseumi luule-
konkurss „Aasta loom – kobras”, Eesti 
Orhideekaitse Klubi „Aasta orhidee“, 
Pärnumaa IV klassi matemaatika olüm-
piaad, „Tere, kevad!” 2020

Virtsu Kool
 ◦ 46 õpilast

 ◦ 15 last lasteaiarühmas

 ◦ 7 noort lõpetas kevadel põhikooli, kellest 
6 jätkavad õpinguid gümnaasiumis või 
kutsekoolis

 ◦ Alates sellest sügisest algab koolipäev 
kell 9.00

 ◦ Alates sügisest on tunni pikkus 80 minu-
tit senise 45 minuti asemel

 ◦ Alates sügisest on 3 vahetundi, mille 
kestus on 15–45 minutit

 ◦ Alates sellest sügisest on iga nädala ühel 
päeval lugemisvahetund nii õpilastele 
kui õpetajatele 

 ◦ Liitusime programmiga „Kiusamisest 
vabaks!” nii kooli kui lasteaiarühmaga; 
jätkuvalt oleme seotud Tervist Eden-
dava Kooli ja Lasteaia liikumisega 

 ◦ 1 uus tugiisik lasteaiarühmas

 ◦ 2 õpetajat ja 1 IT-spetsialist tähistasid 
oma tööjuubelit - Heli Riive (35 a), Marje 
Tiido (25 a) ja Eero Sahk (25 a)

 ◦ Meie kooli õpilased on olnud edukad 
ainevõistlustel ja -olümpiaadidel, 
saavutades kõrgeid kohti nii indivi- 
duaalses kui meeskondlikus arves-
tuses. Loetleme vaid mõningad neist: 

Pärnumaa veebipõhisel informaatika-
olümpiaadil I ja IV koht, veebipõhisel 
astronoomiaviktoriinil Pulsar IV koht, 
veebipõhisel füüsikaviktoriinil Spek-
ter VII koht, JA ja EBSi korraldatud 
meeskonnamängus Creatlon V koht 
(meeskondlik arvestus) 

 ◦ Ka spordis on meie õpilaste jaoks lõppev 
aasta olnud edukas – nii meie vilistlased 
kui ka praegused õpilased on olnud 
edukad nii indviduaal- kui meeskond-
likel aladel

 ◦ Alates sügisest on „Filmitegemise ABC” 
saanud osaks tehnoloogia kohustusli-
kust õppeprogrammist. Noored õpivad 
filmikunsti teoreetilisi ja praktilisi alu-
seid terve I trimestri jooksul. Õpet viib 
läbi professionaalne filmimees ja meie 
vilistlane Romet Põhako

 ◦ Sellel õppeaastal oli ettevõtlusõpe 8. 
klassile esimest korda korraldatud pro-
jektõppena.  Koostöös Tallinna Ülikooli 
ja programmiga „Edu ja tegu” toimus 
noortele 2 täispikka õppepäeva. Pro-
jektiga jätkame järgmisel õppeaastal, 
kaasates ka 5. klassi ettevõtlikkusõppe 
raames

 ◦ 1 rahvusvaheline projekt (Erasmus+)

 ◦ 1 noortekohtumiste projekt, kus korral-

dati koos Narva Õigeusu Gümnaasiumi 
ja Lihula Gümnaasiumiga keeleõppe 
nädalaid Virtsus ja Narvas

 ◦ Traditsiooniliselt on kool korraldanud 
mitmeid üritusi nagu stiilinädal, õpeta-
jate päev, erinevad rahvakalendri täht-
päevad, sõbrapäeva lauatenniseturniir, 
projektõpe „Mõisa park”, pärandivader, 
klassiõhtud/ööd, spordinädalal osale-
mine, spordipäevad, MAFFi külastamine 
ja töötoad, jätkub filmiõpe, ettevõtlus 
(väljasõidud Haapsallu ja Tallinnasse), 
koostöö Päästeametiga (õppepäevad)

 ◦ Oleme külla kutsunud põnevaid esine-
jaid nagu Sass Henno, Politseimuuseum, 
Kiili vanamuusikaansambel kavaga 
„Elav muusikaajalugu – keskaeg ja renes-
sanss”; ansambel Põhja-Tallinn; Ruslan 
Trochynskyi ja Robin Mäetalu kontser-
diga „Laul aitab rännata”

 ◦ Meie tubli õpilane Kätlin Ermel on 
olnud Kõmsi LAK muusikalise lavastuse 
„Peeter Paan” näidenditeksti autor ja üks 
osatäitjatest

 ◦ Koolis tegutseb 6 huviringi: robootika (3 
õpilast), muusika (5), programmeerimine 
(4), klaver (9), kunst (7) ja lauatennis (6). 
Esimest korda on robootikatunnid ka 
lasteaias

 ◦ 6 peale-tunde-tegevust: orkester, tea-
dusring, orienteerumine, seiklusring, 
loovtegevused, nutiring

 ◦ 3 esikohta (matemaatika, bioloogia, 
ajalugu), 2 II kohta (matemaatika ja 
ajalugu), 1 III koht (ajalugu) maakond-
likelt olümpiaadidelt

 ◦ 1 III koht Hullu Teadlase tea-
duskonkursilt

 ◦ 1 esikoht üleriigiliselt astronoomiavik-
toriinilt Pulsar

 ◦ 2 esimest kohta piirkondlikult Nutis-
pordi matemaatikavõistluselt (vabariigis 
7. ja 11. koht)

 ◦ 4 eestimaist („Tere, kevad!”, Sõprusetera, 
Linnusõbrad, nurmenukutalgud) ja 1 
rahvusvaheline projekt (Erasmus+)

 ◦ 8 noorkotkast ja 5 kodutütart; kan-
didaate, kes tegevustes aktiivselt kaasa 
löövad, 4
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Lääneranna Spordikool
 ◦ 30.03.2020 loodi Lääneranna Spordikool

 ◦ 06.05.2020 registreeriti spordikool 
EHISes

 ◦ 01.08.2020 sõlmiti esimene tööleping 
treeneriga

 ◦ 3 õppekavaga eriala: maadlus, jalgpall ja 
lauatennis

 ◦ 3 täiskohaga treenerit ja 1 osakoor-
musega direktor 

 ◦ 91 õpilast on registreeritud arno.ee 
süsteemis, neist 74 on registreeritud 
EHISes, sest nemad õpivad spordikooli 
õppekavalistel kohtadel

 ◦ Soetatud on 2 lauatenniselauda, 1 paar 

saalijalgpalli väravaid

 ◦ 1 maadlusmati oleme saanud kingi-
tuseks Varblas toimuvatele trennidele

 ◦ Õpilased on osalenud 16 jalgpalli-, 6 
maadlus-, 5 kergejõustiku-, 1 lauaten-
nise- ja  1 sumomaadlusvõistlusel

 ◦ 5 asulas toimuvad spordikooli treenin-
gud: Virtsus, Kõmsil, Varblas, Vatlas ja 
Lihulas

 ◦ 846 m² on peagi valmiva spordihoone 
pindala

 ◦ 186 m² maadlussaal on planeeritud spor-
dihoone esimesele korrusele

 ◦ 110 m² jõusaalis on 17 treeningkohta ja 

-masinat

 ◦ 44 m² joogasaal asub spordihoone teisel 
korrusel

 ◦ 4 riietusruumi ja 2 sauna on Lihula 
Gümnaasiumi spordihoones

 ◦ 240 inimest vastas jõusaali ja spordi-
hoone kasutatavuse küsitlusele, mis 
tähendab, et uuest aastast lisandub 
meeskonda 2 koristajat-administraatorit

 ◦ Spordihoone avamise kuupäeva on 
muudetud 2 korda, viimane otsus on, et 
avamine toimub siis, kui maja toimib ja 
koroonaviiruse levik on vähenenud

 ◦ sport.laaneranna.ee saab olema Lääne- 
ranna Spordikooli koduleht

Kõmsi Rahvamaja
 ◦ 33. aastapäeva tähistas Kõmsi rahva- 

maja

 ◦ 4 huvi- ja taidlusringi: Rahvatant-
surühm Haniale (14 osalejat), laste 
kunstiring ja täiskasvanute loomering 
(14+8), spordi- ja vabaajaring (40), KÕT 
teater (10)

 ◦ 6 muud (klubilist) tegevust: MTÜ Hanila 
Laulu ja Mängu Selts (35 osalejat), Karuse 
Mälumängu klubi (50–60), joogakursus 
(18), sulgpalli- ja korvpalli trennid (20), 
Kangoo Jumps (13)

 ◦ 3 näitust, neist 2 Haapsalu Fotoklubi 
loodusfotod ning 1 Lihula Muusika- ja 
Kunstikooli õpilastöödest

 ◦ 2 laata: mihklipäeva ja jõululaat

 ◦ 1 kontsert Hanila kirikus (Nuku koor) 
ja 2 kontserti ja sündmust rahvamajas 
(EV 100 lõpusündmus „Ühestantsimine”, 
Kalle Sepa ja Mikk Tammepõllu kont-
sert)

 ◦ 3 tantsuõhtut (naistepäeva pidu, 
suveõhtu pidu, hooaja avapidu), külasta-
jaid kokku 450

 ◦ 1 muusikal: Kõmsi kooli 35. aastapäeva 
etendus „Peeter Paan”

 ◦ 2 töötuba, osalenuid kokku 17

 ◦ 1 Kaitseliidu Lääne maleva Lihula üksik-
kompanii aastapäeva pidu

 ◦ 18 korda on saale broneeritud erine-
vateks tegevusteks

 ◦ Covid-19 tõttu ära jäänud: jaanipäev, 
2 tantsuõhtut, 2 kontserti, 1 emade-
päeva laat, 6 saalibroneeringut (laagrid), 
Lääneranna eakate päev ja eakate jõulu-
pidu, 2 töötuba

 ◦ 3 suuremat investeeringut: Kõmsi rahva- 
maja lava põranda renoveerimine; saali 
valgustuse uudne lahendus; ühiskasu-
tatavates ruumides paigaldatud venti-
latsioon ja kaasaegne elektrisüsteem.

 ◦ Rahvamaja Facebooki-lehel on 666 
meeldimist ja 697 jälgimist

Lihula Kultuurimaja
 ◦ 5 muusikalist esinemist

 ◦ 36 korda näidati kino. Vaatajaid käis 
kokku 2078

 ◦ Populaarseim film oli „Talve”, mida 
vaatas 431 külastajat, järgnes „Sipsik” 
353 vaatajaga

 ◦ Teatrietendusi jõudis lavale 3, neist 2 
Rakvere Teatrilt ja 1 Komöödia Teatrilt

 ◦ 194 huviringi, kus osales ligikaudu 2800 
taidlejat

 ◦ Covid-19 tõttu jäi ära ~23 kinoseanssi, 4 
teatrietendust, 2 kontserti ja 3 tantsuõh-
tut

 ◦ Peeti suur sünnipäevapidu „Juubelite 
sära”: Lihula Kultuurimaja tähistas 30., 
naiskoor “Leelo” 75. ja naisrahvatant-
surühm “Midli-Madli” 20. aastapäeva

 ◦ Uuendati kogu maja küttesüsteem

 ◦ Suur saal sai uue põrandakatte ja 310 
uut tooli. Värviti üle lagi, seinad, rõdu 
ja lava

 ◦ Kultuurimaja Facebooki-lehel on 899 
sõpra

 ◦ 922 inimest jälgib Lihula Kultuuri- 
keskuse Facebooki-lehte

 ◦ Lääneranna kultuurilehte, mis asub 
aadressil kultuur.laaneranna.ee, on 
aasta jooksul külastatud 11 306 korda, 
populaarseim vaheleht, mida on vaada-
tud 1047 korda, on Lihula Kultuurimaja 
info, sellele järgneb Lihula kino, mida on 
avatud 944 korda

Lihula Muusika- ja Kunstikool
 ◦ 16 head ja innustavat õpetajat

 ◦ 125 töökat ja rõõmsat õpilast

 ◦ 8 vahvat last esimeses klassis

 ◦ 7 äraütlemata tublit last sai kevadel 
kooli lõputunnistuse

 ◦ 16 erineval muusikainstrumendil õpi-
takse mängima muusikat

 ◦ 7 erinevat ainet kunstisuunal

 ◦ 237 liiget kooli Facebooki-grupis

 ◦ 1 koduleht mkk.laaneranna.ee
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Lõpe Klubi
 ◦ 9 uut trepiastet, mis viivad lavaalusesse 

jõusaaliruumi

 ◦ 94 suurt ja väikest püstijalakomöödia 
sõpra tõi Piip ja Tuut kokku

 ◦ 1-aastaseks sai Lõpe Noortekas

 ◦ 158 sünnipäevalist osales Lõpe noorteka 
aastapäeva tähistamisel 

 ◦ 2 filmiõhtut, millest 1 ööbimisega; osales 
kokku 55 noort

 ◦ 336 tundi oli Lõpe klubi koduks 20 
malevlasele, 2 komandörile ja 2 prakti-
kandile

 ◦ 50 4H noorteorganisatsiooni liiget elas 
ja tegutses 24 tundi klubis

 ◦ 80 külastajat väisas Lääneranna 
Noortevolikogu tänugalat

 ◦ 44 e-sportlast kogunes Lääneranna 
LAN 2020 üritusele, mis sai rahastuse 
Ideeviit projektifondist

 ◦ 18,5 m Mihkli kihelkonna triibustikku 
kudusime vaipadesse

 ◦ 66 liitrit lakki kulus 620 m² klubi põran-
date lakkimisele

 ◦ 80 noort osales noorteõhtul „Noored 
teavad – küberreede”, mida rahastas 
Ideeviit projektifond

 ◦ 2807 eurot eraldati Varaait vol 16 pro-
jektifondist MTÜ Lõpe Noorte projektile 

„Spordiringi õppevahendite mitmekesis-
tamise ja kättesaadavuse parandamine”

 ◦ 4000 eurot eraldati kohaliku omaal-
gatuse programmi vahenditest MTÜ 
Lõpe Noored projektile „Täisväärtusliku 
treeningvõimaluse loomine Lõpe klu-
bisse”, projekti kogumaksumus on 4450 
eurot

 ◦ 44,46 m² unelmate terrassi valmistas 
Terrassihooldus OÜ augustikuus, rahas-
tas Leader programm

 ◦ Rahvahääletuse tulemusel valiti Lõpe 
10 parima piirkonna hulka, tänu millele 
rajati meile uus võrkpalliplats

Varbla Rahvamaja
 ◦ 4 kollektiivi tegutseb rahvamajas: 

segaansambel Randlane (11 liiget), nai-
sansambel Midrilind (6), tantsurühm 
Härmalõng (8), naisansambel Här-
malõng (6)

 ◦ 2 klubi käib koos: mälumänguklubi (25 
liiget) ja eakate klubi Randlane (24)

 ◦ 10 huviringis on võimalik osaleda, neist 
5 on täiskasvanutele ja 5 noortele: ke- 
raamikaring (8 osalejat), käsitööring (15), 
võimlemine (10), jooga (12+11), võrkpall 
(kuni 20), kokandusring 1.–3.klassile (11), 
kokandusring 4.–9.klassile (6), Kangoo 
Jumps (4 noort, 10 täiskasvanut). Lisaks 

viib Lääneranna Spordikool Varbla rah-
vamajas läbi maadlustreeninguid (15). 
Kokku osaleb ringitöös 202 inimest

 ◦ 1 näitus, mida külastas 48 inimest

 ◦ 6 kontserti, mida käis kuulamas 408 
inimest

 ◦ 2 teatrietendust, mida käis vaatamas 60 
inimest

 ◦ 2 laata, mida külastas hinnanguliselt 
350 inimest

 ◦ 2 õpituba, milles osales 23 inimest

 ◦ 1 maadlusvõistlus, milles osales 230 
inimest

 ◦ 6 traditsioonilist sündmust: aastalõpu-
pidu, mudilaste jõulupidu, eakate jõu-
lupidu, Eesti Vabariigi aastapäeva 
kontsert-vastuvõtt, muinastulede 
öö-simman ning sügisene tantsuõhtu

 ◦ 17 korda on rahvamaja saale kasutatud 
erinevateks sündmusteks

 ◦ 12 246,56 € maksis rahvamaja tagakülje 
välisfassaadi renoveerimine ning suure 
saali akende vahetamine

 ◦ 238 noort külastas noortetuba

 ◦ 336 jälgijat on rahvamaja Facebooki-le-
hel

 ◦ 8 sündmust jäi ära Covid-19 tõttu

Vatla Rahvamaja / Vatla Spordihoone
 ◦ Rahvamaja all tegutseb 4 huviringi: nai-

sansambel (4 osalejat), õmblusring (7), 
saviring (10), võimlemine eakatele (11)

 ◦ Sündmusi toimus 3: naisansambli 15. ja 
õmblusringi 25. aastapäeva kontsert (38 
kuulajat-vaatajat), teatrietendus Taritu 

Tubateatrilt (21) ja advendiaja kontsert 
(18 kuulajat)

 ◦ 3 sündmust jäi ära Covid-19 tõttu

 ◦ Spordihoone on avatud kõigile 
esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel

 ◦ Lauatennisetrennid toimuvad 
esmaspäeval ja kolmapäeval, osalevad 
nii lapsed kui täiskasvanud

 ◦ Laupäeviti käivad mängimas võrkpalli-
huvilised

Lääneranna Muuseumid
August Tampärgi nimeline Hanila 
Muuseum
 ◦ Hanila Muuseum oli aastal 2020 ajuti-

selt suletud seoses ekspositsioonide kor-
rastamise ja uuendamisega. Viidi läbi 
inventuur eseme- ja tekstiilikogus, et 
selgitada välja esemete olemasolu ja sei-
sukord. Esemed puhastati ning võima-
lusel restaureeriti. Hanila muuseumi 
esemekogus on hetkel 984 ning tekstii-
likogus 863 eset. Jätkatakse foto-, arhiiv- 

ja arheoloogilise kogu inventuuridega.

 ◦ Koostatud on uue ekspositsiooni plaan, 
mis sisaldab uusi kujundusprintsiipe ja 
etiketaaži. Muuseumi õu on planeeritud 
eesmärgiga juhtida külastajad muuseu- 
misse esiuksest ning selleks on tellitud 
vajalik inventar.

 ◦ Hanila muuseumi koduleht on uuen-
damisel, sellele lisandub virtuaaltuur 
muuseumi õuest ja siseruumidest, aga 
ka Hanilast laiemalt, nt kirik jms. Kodu- 
lehele lisanduvad uued rubriigid, mis 

käsitlevad muuseumi kõige põnevamaid 
eksponaate. Püüame muuta muuseu- 
mi uue näituse kujunduse digitaalsete 
lahenduste abil külastajatele atrak-
tiivsemaks.

Lihula Muuseum
 ◦ Aasta jooksul külastas Lihula muu-

seumit ja mõisa kokku 2520 inimest, 
neist muuseumi 687 ja infopunkti 353 
inimest, lisaks erinevatel sündmustel 
osalejad. Mitmed plaanitud üritused ja 
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ekskursioonid jäid ära eriolukorra tõttu

 ◦ 13 korral viidi läbi ekskursioone muuseu- 
mis, mõisamäel ja linnuses kokku 307 
inimesele

 ◦ Ajalooklubi käis koos 8 korral kokku 300 
osalejaga

 ◦ Toimus ajalookonverents 85 osalejaga

 ◦ Lihula Lillkirja Festivali, töötubasid 
ja tikitud tekkide näitust külastas 150 
inimest

 ◦ Augustis tähistasime Lihula Rahvakuns- 
ti Seltsi 20. aastapäeva koosviibimise ja 
keraamika näitusega väikeses saalis 

 ◦ Matsalu loodusfilmide festivali MAFF 

raames toimus mõisas traditsiooniline 
fotopäev, kus sai kuulata ettekandeid 
loodusfotograafiast (195 osalejat), toimus 
Ööülikooli lindistus Urmas Tartesega 
(60), lauamängude õpituba (20), Canoni 
tehnika esitlus (20), mälumäng mõisa 
saalis (40), põgenemistuba viljaaidas 
(35), kontsert „Suits ja kool” (45), festi-
vali kohvik (250) ja fotonäitused (110). 
Külastajaid kokku 800.

 ◦ 5 näitust, fotonäitusi 3: Mariann Peksari 
„Lääneranna valla loodus” ja „Massu 
ratsaklubi hobused”, Haapsalu fotoklubi 
„Luhal ja niidul” ja Peeter Sirge fotokooli 
„Rail Balticu radadel” ; Lilltikandi Seltsi 

näitus Läänemaa tikitud tekkidest ja 
Lihula Rahvakunsti Seltsi keraamika 
näitus

 ◦ Septembris külastas muuseumi EV presi- 
dent Kersti Kaljulaid ja andis siin raadio-
intervjuu

 ◦ Remonditi mõisa väike saal ning osa 
katusest ja rõdust

 ◦ Allkorrusel sai suve jooksul tutvuda 
Lääneranna valla turismimeenete näi-
distega 

 ◦ Valmis Lihula mõisaparki ja linnuse-
mäge tutvustav virtuaaltuur aadressil 
muuseumid.laaneranna.ee

Lääneranna Noortekeskus
 ◦ 1640 korda külastati Lääneranna 

Noortekeskuse Lihula noortemaja

 ◦ 1052 korda külasti Lääneranna Noorte-
keskuse Kõmsi noortetuba 

 ◦ 1414 korda külastati Lääneranna 
Noortekeskuse Lõpe noortetuba

 ◦ 255 korda külasti Lääneranna Noorte- 
keskuse Varbla noortetuba

 ◦ 1 uus noorsootöötaja, Monika Hale, kes 
toimetab Varbla noortetoas alates 12. 
oktoobrist

 ◦ Lääneranna Noortekeskuse kõigil noor-
sootöötajatel on alates maikuust noor-
sootöötaja kutse 

 ◦ 30 000 korda on külastatud mai alguses 
valminud Lääneranna Noorteportaali 
noored.laaneranna.ee

 ◦ 100 postitust on tehtud noorteportaalis

 ◦ 893 korda loeti Lääneranna noorte-
portaali kõige populaarsemat lugu, mis 
rääkis suvelaagrist

 ◦ 29. juunist – 19. juulini toimus Lääne- 
ranna noortemalev, kus 2. vahetuses 
töötas 30 usinat töömesilast nii Lihulas 
kui ka Lõpel 

 ◦ 6 kohas tegid malevlased heakorratöid: 
Lihulas, Lõpel, Koongas, Hanilas, Varb- 
las ja Matsirannas 

 ◦ 3 suvekuul korraldasid noorsootöötajad 
10 erinevas kohas pop-up-noortekaid, 
millest võttis osa kokku 311 noort 

 ◦ 50 osalejat oli juuli lõpus Pivarootsis toi-
munud Lääneranna Noortekeskuse esi-
meses suvelaagris 

 ◦ Üle 200 noore osales Lääneranna 
noortepäeval, mille peaesinejaks oli Vil-

lemdrillem 

 ◦ 2 projekti, mille rahastus tuli Ideeviida 
projektifondist, korraldasid noortemaja 
noored: septembris kahepäevane mee-
dialaager „Meedialine” ning Kõmsil aset 
leidnud meediaõhtu

 ◦ 4 noort osales Matsalu Loodusfilmide 
festivalil vabatahtlike fotograafidena

 ◦ 7-minutiline noorte lühiloodusfilm 
„Loodusega koos” linastus Matsalu loo-
dusfilmide festivalil

 ◦ 4 helkuripuud kaunistati. Lihulas, Lõpel, 
Varblas ja Kõmsil pandi puudele ehteks 
üle 200 helkuri

 ◦ Pea 700 inimest jälgib Lääneranna 
noortekeskuse Facebooki-lehte

 ◦ Üle 400 inimese jälgib Lääneranna 
noortekeskuse tegevust Instagramis

Lääneranna Raamatukogud
Lihula keskraamatukogu
 ◦ 655 kasutajat

 ◦ 492 laenutajat

 ◦ 139 jälgijat Facebooki-lehel

 ◦ 5170 külastust, neist 862 lapsed

 ◦ 10869 laenutust, neist 1059 lastele

 ◦ 85 teost laenati välja teistesse raamatu-
kogudesse

 ◦ 1051 teost laenati teistelt raamatu- 
kogudelt

 ◦ Saadi 589 uut raamatut ja 38 ajakirja/
ajalehte

 ◦ 194 avatud päeva, 142 päeva suletud

 ◦ 15 näitust ja väljapanekut

 ◦ Üritused: Jutukuma jutuõhtud (näiteks: 
kohtumine astroloog Edda Pauksoniga 

12. märtsil, Peep Gorinovi köitenäituse 
avamine, 1 raamatukogutund lasteaia-
lastele ja 1 koolile 

Kirbla raamatukogu
 ◦ 71 kasutajat

 ◦ 69 laenutajat

 ◦ 867 külastust, neist 99 lapsed

 ◦ 1967 laenutust, neist 106 lastele

 ◦ 156 uut raamatut osteti juurde

 ◦ 11 ajakirja ja 5 ajalehte tellitud

 ◦ 37 teost laenati teistelt raamatukogudelt

 ◦ 126 teost laenati teistesse raamatu- 
kogudesse

 ◦ Üritusi 6, neist 2 näitust, 3 väljapanekut 
ja 1 üritus lastele

 ◦ Raamatukogu avatud kolmel päeval 
nädalas

Koonga raamatukogu
 ◦ 3 päeva nädalas on raamatukogu avatud

 ◦ 131 kasutajat, neist 35 lapsed

 ◦ 2379 laenutust, neist 391 lastele

 ◦ 993 külastust, neist 261 lapsed

 ◦ 197 uut raamatut saadi juurde

 ◦ 4 näitust ja väljapanekut

 ◦ 4 raamatuklubi üritust, neist 2 
kohtumisõhtut kirjanikega

 ◦ 24 raamatut laenutati teistele raamatu-
kogudele

 ◦ 14 raamatut laenutati teistelt raamatu- 
kogudelt
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Kõmsi raamatukogu
 ◦ 212 kasutajat

 ◦ 178 laenutajat

 ◦ 1732 külastust

 ◦ 3125 laenutust

 ◦ 172 jälgijat Facebooki-lehel

 ◦ 16 korda laenutati teistelt raamatu- 
kogudelt

 ◦ 10 korda laenutati teistele raamatu- 
kogudele

 ◦ Saadi juurde 261 uut raamatut, 14 aas-
takäiku ajakirju ning 8 aastakäiku aja-
lehti 

 ◦ Tähistati Kõmsi kooli 35. juubelit, võeti 
osa Põhjamaade kirjandusnädalast, 
peeti 1. klassiga aabitsapidu, osaleti 
Eesti Lastekirjanduse projektis tegelus-
näituse „Pikk-pikk teekond” tutvusta-
misega Kõmsi kooli lastele, viidi läbi 
3 ekskursiooni renoveeritud Hanila 
kirikus

Lõpe raamatukogu
 ◦ 2 päeva nädalas on raamatukogu 

avatud

 ◦ 82 kasutajat, neist 39 lapsed

 ◦ 2360 laenutust, neist 409 lastele

 ◦ 890 külastust, neist 297 lapsed

 ◦ 195 uut raamatut saadi juurde

 ◦ 4 näitust ja väljapanekut

 ◦ 2 üritust lastele

 ◦ 14 raamatut laenutati teistele raamatu-
kogudele

 ◦ 21 raamatut laenutati teistelt raamatu-
kogudelt

Metsküla raamatukogu
 ◦ 193 kasutajat

 ◦ 124 laenutajat

 ◦ 1170 külastust, neist 262 lapsed

 ◦ 3043 laenutust, neist 406 lastele

 ◦ 17 korda laenutati teistelt raamatu- 
kogudelt 

 ◦ 25 korda laenutati teistele raamatu- 
kogudele

 ◦ Saadi 141 uut raamatut, ajakirju 11 ja 
ajalehti 7 aastakäiku

 ◦ 111 avatud päeva

 ◦ 3 korda sai kokku raamatuklubi

 ◦ 8 väljapanekut

 ◦ Raamatukogu toetusel osales Metsküla 
kooli 5. kl maakondlikul kirjandusmän-

gul Kivirähk, pääseti finaali, kus saavu-
tati suurepärane 4. koht

Saulepi raamatukogu
 ◦ 124 kasutajat

 ◦ 106 laenutajat

 ◦ 1485 külastust, neist 490 lapsed  

 ◦ 4032 laenutust, neist 725 lastele  

 ◦ Saadi juurde 186 uut raamatut, neist 
annetusena 5

 ◦ Tellitud ajakirju 12 ja ajalehti 4 aas-
takäiku   

 ◦ 6 näitust/väljapanekut  

 ◦ 137 avatud päeva

 ◦ Neljapäeviti avatud kell 12–18, 1 tund 
kauem

 ◦ Raamatute kojukannet tehtud 18 korda

 ◦ Saulepi raamatukogu raamatu- 
koguhoidja tegutseb ka Saulepi seltsi-
majas majahoidjana

Tuudi raamatukogu
 ◦ 189 kasutajat

 ◦ 137 laenutajat

 ◦ 1143 külastust, neist 66 lapsed

 ◦ 2551 laenutust, neist 56 lastele

 ◦ 80 teost laenati teistesse raamatu- 
kogudesse

 ◦ 5 teost laenati teistelt raamatukogudelt

 ◦ Saadi juurde 155 uut raamatut, neist 8 
annetusena 

 ◦ 109 avatud päeva, alates 1. septembrist 
on raamatukogu avatud teisipäeval, 
reedel ja laupäeval

 ◦ 6 näitust ja väljapanekut, neist suurim 
muinsuskaitsepäevadele 10.–13. sep-
tembril pühendatud näitus „Kooliha-
ridus Tuudil 1861–2012” koos ekskur- 
siooniga koolimajas

 ◦ Raamatukogu tegeleb teenindus-
piirkonna külade ajalooga. Aja-
lookaustadega saab tutvuda ja neid 
täiendada raamatukogus

 ◦ Raamatukogu kodukandi selts on 
kokku saanud 2 korral

 ◦ Raamatukogu osaleb ka Tuudi Küla-
seltsi erinevatel üritustel

Varbla raamatukogu
 ◦ 239 kasutajat

 ◦ 183 laenutajat

 ◦ 3513 külastust, neist 397 lapsed

 ◦ 7759 laenutust, neist 444 lastele

 ◦ 180 uut raamatut ja 24 aastakäiku aja-
kirju-ajalehti saadi juurde

 ◦ 197 korda laenutati teistelt raamatu- 
kogudelt

 ◦ 3 korda laenutati teistele raamatu- 
kogudele

 ◦ 14 näitust ja väljapanekut

 ◦ 1 kohtumine kirjanikuga

 ◦ 8 korda käis koos „Kirjanduslik jutu-
tuba”

Vatla raamatukogu
 ◦ 231 kasutajat

 ◦ 106 laenutajat

 ◦ 189 jälgijat Facebooki-lehel

 ◦ 1384 külastust, neist 237 lapsed

 ◦ 3022 laenutust, neist 209 lastele

 ◦ 293 teost laenati välja teistesse raama-
tukogudesse

 ◦ 20 teost laenati teistelt raamatu- 
kogudelt

 ◦ Saadi 211 uut raamatut ja 26 aastakäiku 
ajakirju-ajalehti

 ◦ 136 avatud päeva, 199 päeva suletud, 
aga näitajad väga langenud ei ole tänu 
aktiivsele kontaktivabale laenutusele

 ◦ 7 näitust ja väljapanekut

 ◦ Toimus pika pildi joonistamine, aarete-
jaht, multikaõhtu

 ◦ Raamatukogu osaleb aktiivselt Vatla 
Külaseltsi erinevatel üritustel, neist 
suurim oli Margus Tabor “Mammaga 
mõisas”

Virtsu raamatukogu
 ◦ 204 kasutajat

 ◦ 152 laenutajat,  53 last

 ◦ 1896 külastust, sh 326 lapsed

 ◦ 3972 laenutust, sh 1426 perioodika lae-
nutust

 ◦ 291 eksemplari uusi raamatuid, neist 
14 annetusena

 ◦ 8 näitust ja väljapanekut

 ◦ Eesti rahvajutu aasta raames luge- 
sime algklasside õpilastega Virtsu ja 
selle lähiümbruse kohta kirjutatud 
muistendeid (2012. aastal koolis sama-
teemalisele muistendite kirjutamise 
konkursile esitatud lood)

 ◦ Lasteaialastega pidasime ettelugemis- 
päeva

 ◦ Sügisest alates tegutseb naiste 
käsitööring raamatukogus
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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

Maadlus
14. novembril toimusid Jõgeval 41. 
Vooremaa auhinnavõistlused maad-
luses, millest võttis osa 190 noor-
maadlejat, nende seas kaheksa RJK 
Leola kasvandikku, kes esindasid 
Lääneranna Spordikooli. 2005.–2008. 
aastal sündinud poiste seas pälvisid 
kuldmedali Charli Takk ning Ste-
fan-Lauri Mölder, esimene võistles 
44 kg ning teine 68 kg kaalukategoo-
rias. Kolmanda koha võitles välja Ats 
Kaasik 41 kg kehakaalus. 2011. aastal 
sündinud ja nooremate poiste seas tuli 
kolmandale kohale Lauri Laev, kes 
võistles 45 kg kaalukategoorias. Samas 
vanuserühmas maadlesid veel Rasmus 
Luist, Ardon Alesmaa, Andreas 
Rebane ja Jüri Mihk.

Ujumine
13.–14. novembril toimusid Pärnus 
maakonna meistrivõistlused ujumises. 
Lääneranna valda esindas kaks sport-
last, Mihkel Kalmaru ja Aare Lauren, 
mõlemad võistlesid 50–59-aastaste 
vanuseklassis. Mihkel Kalmaru oli 50 
meetri vabalt ujumises ajaga 30.86 
oma vanuserühmas esimene ning 
üldarvestuses 12. 50 meetri rinnuli 
ujumises ajaga 42.72 samuti esimene 
ning rinnuli 100 m distantsil üldarves-
tuses kuues. 100 meetri vabalt 
ujumises ajaga 1:09.87 oli Kalmaru 
üldarvestuses üheksas. Aare Lauren 
oli 50 meetri selili ujumises teine ajaga 
59.92. Sama distantsi rinnuli ujumises 
riputati talle kaela pronks, aeg 1:11.24. 
50 meetri vabalt ujumises tuli ta ajaga 
53.87 neljandaks ning üldarvestuses 
30. kohale.

Vabavõitlus
5.–6. detsembril toimusid Tallinnas 
Eesti meistrivõistlused sportli-
kus vabavõitluses U14, U16 ja U18 
vanuseklassis ning täiskasvanute 
arvestuses. Lääneranna vallast võist- 
les –93 kg kaalukategoorias MMAces 
klubi esindaja Vallo Kappak, kes titu-
leeriti viiendat korda Eesti meistriks.

Spordiuudised
11. november – 10. detsember

SPORT

Pildid lk 11-19 vasakult paremale ülevalt alla 
(autor)

Lk 11 - Lihula Tervisekeskus (Kristina Kukk)

Lk 12 - Koonga kool õppereisil Lahemaa Rah-
vuspargis (Margit Ojaots), Kõmsi Lasteaed- 
Algkooli jõulune ühispilt (Annika Kukk)

Lk 13 - Lihula Gümnaasiumi koolipere 1. sep-
tembril koolimaja ees (Geithi Rammul), vahva 
marditants Lihula Lasteaias (Anne Ööpik)

Lk 14 - Lõpe Kooli 1. septembri rongkäik (Cädy 

Erismaa), Virtsu Koolis traditsiooniline adven-
dihommiku tervitus vanemate õpilaste poolt 
(Stanislav Nemeržitksi)

Lk 15 - Zaara Koldits kitarri I klassi õpilane 
(Piia Saak), Lihula Gümnaasiumi spordihoone 
saal (Kristina Kukk)

Lk 16 - Juubelite Sära Lihula Kultuurimajas 
(Eliise Tiidussalu), Lõpe klubi Lääneranna 
Noortevolikogu Tänugala eel (Joosep Michels)

Lk 17 - Varbla rahvamaja uus tagakülje 
välisfassaad (Anneli Lobjakas), Advendiaja 

kontsert Vatla Rahvamajas (erakogu)

Lk 18 - Lääneranna noorsootöötajad Kristel 
Rohumägi, Anneli Pikkmets, Eliise Tiidussalu 
ja Lilia Urb (erakogu), August Tampärgi nime-
lise Hanila Muuseumi museaalid (erakogu)

Lk 19 - Lihula Muuseumi uus söögisaal (Kris-
tina Kukk), Peep Gorinovi luuletajanimega 
Peep Ilmeti nahakunsti näitus Lihula raama-
tukogus (Ulvi Põhako), tegelusnäitus „Pikk-
pikk teekond“ Kõmsi raamatukogus (erakogu), 
Varbla raamatukogu (Silvia Veeäär)
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REAKUULUTUSED

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

Tarva karjäär müüb ehitustöödeks, teede ja platside ehituseks ja remondiks koos transpordiga 
erinevaid killustikke ja täitematerjale . Hinnad kokkuleppel. Info tel 5281876 ja 5148125.

Ostame talumaja koos metsa või põllumaaga. Hooned võivad vajada põhjalikku remonti. Telefon 5666 9006

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

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. 

REKLAAMI TELLIMINE

 JA 

KAASTÖÖDE ESITAMINE 

ajaleht@laaneranna.ee

Tel 472 4640

MTÜÜhinenudMetsaomanikud pakub teenuseid nii oma
liikmetele kui ka teistele metsaomanikele.

• Metsandusalane konsultatsioon

• Kõikidemetsakinnistuga seotud tööde korraldamine

• Jahinduslepingud

• Metsa sertifitseerimine

www.eestimetsad.ee

+372 516 7650

Metsade keskkonnasõbraliku majandamise korraldamine,
metsaomanike teadmiste täiendamine ja esindamine nende
huvide kaitsel.

info@eestimetsad.ee

Leia meid facebookist

Metsaühistuon
metsaomaniku

esimene partner
metsamajandamiselTALVINE VASTUVÕTT

kuni 31. jaanuarini
www.sais.ee 

Erialad täiskasvanud õppijale 
tasuta ja tsükliõppes:
- Kaldkatuseehitaja 1a, 3.tase
- Puittoodete tehnoloog 1a, 5.tase
- Toitlustuskorraldus 1a, 5.tase  
- Tegevusjuhendaja 1a, 4.tase
- Kangakuduja 1a, 3.tase
- Plaatija 0,5a, 4.tase
- Kokk 2a, 4.tase

Õppetöö algus 
jaanuaris-veebruaris 

Täpsem info: telefon 666 1751,
e-post vastuvott@hkhk.edu.ee.

2021

Korvtõstuki rent 
Pärnu- ja Läänemaal 

Tõstuk Dino 210 XT
 ◦ Töötamise kõrgus - kuni 21 meetrit

 ◦ Töötab nii elektri- kui bensiinimootoril

5742 1487 / laevainvest@gmail.com 
Facebook: Korvtõstuki rent

tel 5564 5433
Argo Kaas

KUI SOOVID MÜÜA OMA MAAD, SIIS MÜÜ SEE 
KOHALIKULE MAAHARIJALE,  

MITTE SPEKULANDILE VÕI VAHENDAJALE.

PAKUME PARIMAT HINDA,  
KUNA HARIME OMA MAID ISE

Huvi korral helista tel 5666 2082 , 511 2428  
või võta meiega ühendust lopeagro@lopeagro.ee


