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L ääneranna suvemängude ränd-
karikas on saanud aastaks uue 

omaniku ning sedapuhku kaunistab 
see Kirbla kanti, kus saavutati tihe-
das konkurentsis I koht. 

Rändkarikas rändab küll järgmisel 
aastal edasi uutele võitjatele, kuid 
võidu meenutuseks jääb igale kandile 
alati raamitud sertifikaat.

Järjekorras neljandad suvemängud 
toimusid 17. juulil Kirblas, kus mõõtu 
sai võtta seitsmel meeskondlikul alal 
(pendelteatejooks, võrkpall, jalgpall, 
tänavakorvpall, lauatennis, mälu-
mäng, köievedu) ning viiel indi- 
viduaalalal (noolevise, discgolfi täpsus-
visked, rehvi katimine, maastikujooks, 
kartuli korjamine). Viimased andsid 
punkte ka üldarvestuses, mistõttu 
oli iga sooritus väga oluline.  Esi- 
mest korda oli üheks individuaalalaks 
niinimetatud boonusala – kartuli korja- 
mine, kus lisapunkte said vaid pari-
mad kolm kanti.

Individuaalalad pakkusid tegevust 
ka neile, kes olid niisama uudistama 
tulnud. Enim sooritusi oli nooleviskes 

(163) ja discgolfi täpsusvisetes (116). 
Võistluste üldarvestuse väliselt toimus 
lastele meelelahutuslik viskemäng, 
mis osutus väga populaarseks.

Sel aastal püstitati osalejate 
arvu rekord!
Juulikuu oli otsekui koroonatammi 
tagant vallandunud üritusi pungil 
ning nii ühe kui teise kandi pealt tuli 
tagasisidet, et suvemängude kuupäev 
ei sobi paljudele sportlastele, kes 
muidu osalenud on. Selle kiuste osales 
sel aastal rekordiliselt 239 sportlast!

Esimeste suvemängude kohta statis-
tika puudub, aga 2019. aastal osales 
198 ning 2020. aastal 180 sportlast. 
Suurem osalejate arv on eeldatavasti 
tingitud sellest, et esimest korda osales 
kuue kandi asemel seitse: Kirbla, 
Vatla, Tuudi, Lõpe-Oidrema, Massu, 
Lihula ja Koonga. Nii mõnigi nendest 
ei osalenud kõigil aladel, kuid tähtsaim 
ongi osavõtt ja kaasamine, mis aitab 
tasapisi suvemängude traditsiooni 
üles ehitada.

Loodame peagi näha valla suvemän-
gudel ka Varbla kandi sportlasi.

Kantide võistkonnad olid väga 
tasavägised ning tihedas heitluses 
oli võistkondlikult edukaim Kirbla 
kant 105 punktiga, järgnesid II-III 
kohal võrdselt 102 punktiga Massu 
ja Tuudi. Neljandale kohale tuli 96 
punktiga Vatla, viiendale 90 punktiga 
esmasooritust teinud Lõpe-Oidrema, 
kuuendale 64 punktiga Koonga ning 
seitsmendale 55 punktiga Lihula kant.

Kõik tulemused on avaldatud Lääne-
ranna valla IV suvemängude protokol-
lides, mis on koos suure pildigaleriiga 
leitavad Lääneranna Teataja veebi- 
lehel ajaleht.laaneranna.ee.

Lääneranna Vallavalitsus 
tänab
MTÜ Kirbla Külaseltsi, kellega 
koostöös Lääneranna valla suve-
mänge korraldati.

Suured tänud meie peakohtunikule 
Ursula Kuningale, kohtunikele koos-
seisus: Aivar Pärnpuu, Kaire Pärnpuu, 
Rando Kesküla, Eduard Brok, Paavo 
Veermäe, Tiiu Aasrand, August Rein, 
Jaan Saviir, Anne Põldäär, Mario 
Põltsam ja Marje Põldäär.

Erilised tänud suurepärastele malev-
lastele ja nende rühma- 
juhtidele, kes tegid 
ürituse eel hal-
jastustöid ning 
ürituse ajal 
a b i s t a s i d 
kohtunikke!

S u u r i m a d 
tänud kõigile 
sportlastele ja 
kaasaelajatele!

Annika Urbel
Lääneranna valla

suvemängude peasekretär
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K ahel viimasel õppeaastal on 
meie lastel õppekorraldust 

mitmel korral muudetud, kuid 
õppetöö on kõigest hoolimata kogu 
aeg jätkunud. Õpilased, õpetajad ja 
pereliikmed pingutavad iga päev, et 
õppimine saaks olla tulemuslik.

Hariduse tugiteenuste missioon on 
olla kõiki inimesi väärtustav, hooliv 

ja empaatiline professionaalne 
meeskond ja koostööpartner hari-
dussüsteemi osana, et toetada Lääne-
ranna valla laste ja noorte võimete- 
kohast arengut. 

Meie tugiteenuste spetsialistid on 
parimate lahendusteni jõudmise nimel 
avatud koostööle kõigi osapooltega, lii-
kudes ühise eesmärgi nimel erinevate 

valdkondade spetsialistide kogemusi ja 
pädevusi rakendades.

Selleks, et lapsel, õpetajal ja pereliik-
mel õppimisel ja eluks vajalike oskuste 
ning teadmiste omandamisel vähem 
takistusi ette tuleks, on Lääneranna 
vallas tugiteenuste meeskond alati 
abiks ja toeks. Küsi julgelt nõu või abi 
– ükski lapse mure pole liiga väike!

Hariduse tugiteenused Lääneranna vallas
Ene Täht 
Abivallavanem

Koonga Kool
Sotsiaalpedagoog Kaire Loomets

Eripedagoog Kaire Loomets (lasteaed)

Logopeed Rosemaria Raidlepp (kool)

Logopeed (mentor) Krista Juhanson 
(lasteaed)

Psühholoog Pille Murrik

Kõmsi Lasteaed-Algkool
Sotsiaalpedagoog Kaire Loomets

Eripedagoog Kaire Loomets

Psühholoog Ülle Karjane

Lihula Gümnaasium
Logopeed Rosemaria Raidlepp (E, T, N, 
R)

Psühholoog Piret Vester

Psühholoogiline nõustaja Pille Murrik

Lihula Lasteaed
Eripedagoog  Eneken Valdmaa 

Tugiõpetaja Pille Kast

Psühholoogiline nõustaja Pille Murrik

Lõpe Kool
Sotsiaalpedagoog Kaire Loomets

Eripedagoog Kaire Loomets (lasteaed)

Logopeed Rosemaria Raidlepp (kool)

Logopeed (mentor) Krista Juhanson 
(lasteaed)

Psühholoog Pille Murrik

Metsküla Algkool 
Sotsiaalpedagoog Kaire Loomets

Eripedagoog Kaire Loomets

Psühholoog Piret Vester

Varbla Kool
Logopeed (mentor) Krista Juhanson

Tugiõpetaja Karin Lumera

Psühholoog Eve Rõhu

Virtsu Kool
Sotsiaalpedagoog Kaire Loomets

Eripedagoog Kaire Loomets

Psühholoog Piret Vester

Kaire 

Loomets

Rosemaria 

Raidlepp

Pille 

Murrik

Ülle 

Karjane

Piret 

Vester

Eneken 

Valdmaa

Pille 

Kast

Karin 

Lumera

Eve 

Rõhu

HARIDUS
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M öödunud, 2020. aasta septembris külastas Kõmsi 
Rahvamaja hoonet Päästeameti inspektor, kes 

juhtis tähelepanu meie hoone lisavajadustele ja seadusest 
tulenevatele nõuetele.

Kui hoone pindala ületab 300 m², siis siseministri määruse 
kohaselt (30.03.2017, nr 17), tuleb ehitisele paigaldada kogu 
hoonet hõlmav automaatne tulekahjusignalisatsioon.

Niisiis tegime koostööd erinevate firmadega ja esitatud hin-
napakkumiste põhjal saime eelarve kujundada nii, et teha 
vajalikud tööd 2021. aastal. 

Lääneranna Vallavalitsus korraldas hangete keskkonnas 
parima hinnapakkumise valimise.  

Valituks osutus Forus Security AS, tööde lõpliku maksu-
musega 15 480 €.

Alates 05.07.21 oli kolme nädala vältel hoonest kuulda ehi-
tusmürinat ja märkamatult need kaablid ja andurid kõik-
jale ulatusidki. Lisaks paigaldusele on nüüd olemas sümbo- 
litega tähistatud projektijoonised kogu süsteemi ulatuses.

Hea meel on selle üle, et  ATS-süsteemi hooldusleping on 
samuti Forus Security AS-iga sõlmitud.

30.07.2021 saime üleandmise/vastuvõtmise/koolituse 
aktiga sellele investeeringule joone alla tõmmata.

Turvalisus on alati ülioluline ja panus ohutusse on meie 
hoone kõigi kasutajate – külastajate, laste – heaolu 
investeering.

Tänan meeldiva koostöö eest: Aare Lauren, Rein Kruusmaa, 
Artjom Meos (Forus Security AS) ja Lääneranna Valla- 
valitsus.

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 
(ATS) paigaldus ja projekteerimine
Kõmsi Rahvamaja hoones
Lea Mäeorg 
Kõmsi Rahvamaja juhataja

Soe suvi on Kõmsil olnud väga tegus. Hoogsalt jätkuvad 
kogukonna hoones toimetused. Kogu hoone põrand on 
välja lõhutud ning uue ehitamiseks liiv juba sisse veetud. 
Lisaks ootavad avad seintes aknaid ja uksi. Uste rahastus on 
olemas tänu Pärnumaa KOP-ile ja akende rahastuse oleme 
saanud MTÜ Hanila Toetusgrupilt. Omaosaluse aitab katta 
Lääneranna vald. 

Lisaks toimus teist aastat väga tore Lääneranna Noortekes- 
kuse õpihuvi suvelaager, mille organiseerimisele ka küla-
selts oma õla alla pani.  Näiteks seltsi noorim liige, Lii Urb, 
tegi nooremate laagris keemiatrikke ning seletas, kuidas 
need toimivad. Oli palju põnevust ja ehk tõusis huvi ka 
keemia vastu. 

Kõmsi Külaselts on Kõmsi Lasteaed-Algkooli koostööpart-
ner nende HITSA projektis, mis sai suvel positiivse rahas-
tusotsuse. Tänu tublile õpetajale ja projektijuhile Annika 

Kukele sai kool endale projekti 
toel robotteod. Lisaks tigudele 
sai lasteaed-algkool paar uuen-
duslikku ja põnevat ning õppe-
võimalusi laiendavat vahendit. 
Saadud seadmeid saab kasutada 
nii kool kui lasteaed. 

23.07 külastasid Kõmsi küla ja tundsid 
külaseltsi tegemiste vastu huvi Tal-
linna Tehnikaülikooli ratturid (Tipi-
kate rattaretk). Oli suur au ja rõõm  
tutvustada ligi sajale jalgrattu-
rile Kõmsi külaseltsi tegemisi, 
küla ajalugu, praegust seisu ja 
tulevikuvaateid.

Kõmsi kõminad
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Lilia Urb 
Kõmsi külaseltsi esinaine

S el aastal toimub Matsalu loodusfilmide festival juba 
19. korda. Esmalt saab sel aastal looduspilte nautima 

hakata juba septembri alguses Lihula mõisas, kui riputame 
sinna üles Ungari loodusfotograafide ühenduse NaturArt 
30. aastapäevale pühendatud suurnäituse.

Selle näituse tulemine Lihulasse on suur au, täname selle 
eest Ungari Kultuuri Instituuti, kes pealinnast pealinna 
reisiva näituse puhul leidis, et loodusfoto pealinnaks võiks 
Eestis sobida just Lihula. Pärast MAFFi liigub näitus edasi 
ka Eesti päris pealinna ja seatakse vaatamiseks üles Tal-
linna loomaaeda. 

Selgi aastal on meil suur rõõm teha koostööd Viljandi Kul-
tuuriakadeemiaga, kust festivali ajaks tulevad kogenud ja 

kogemusi koguvad noortejuhid 
koolilastele tegevusi ja töötube läbi 
viima. Koos nende ja MTÜ Mondoga 
korraldame 16. septembril Lihulas noor-
tele kliimamuutuste päeva, mil saab vaadata temaatilisi 
filme, osaleda aruteludel ja töötubades. 

 

Filmidest 
Kõigil MAFFi päevadel saab Lihula kultuurimaja kolmes 
saalis vaadata maailma parimaid loodusfilme. Suures 
saalis näeb filme eestikeelsete subtiitritega, peeglisaalis ja 
väikeses saalis ingliskeelseid filme. MAFFil palju vägevaid 
filme näidanud filmistuudio Terra Mater on sel aastal meie 

MAFF 15.–19. septembril Lihulas
Silvia Lotman 
Matsalu Loodusfilmide Festivali (MAFF) direktor

ELU
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Mihklipäev Mihklis, kontsert Mihkli kirikus 
29. septembril kell 15.00

Trompetil Indrek Vau, orelil Piret Aidulo
Kavas Liszt, Mägi, Sisask jt. 

Sissepääs prii
Kontserdi toimumist toetab Lääneranna Vallavalitsus

 

N ii nagu igal sügisel ootab lapsi kool, ootab uusi ja 
vanu hobusesõpru ka Massu külas asuv ratsaspor-

dikool, mis sel sügisel tähistab oma 5. sünnipäeva! 

Massus on tegutsenud tall veidi üle 10 aasta. Selle aja jook-
sul oleme loonud ratsakompleksi, kuhu kuuluvad 2 talli, 
maneež ehk sisehall, 2 aiaga piiratud ja liivatatud ratsaväl-
jakut, krossirada ja arvukalt kopleid. Projekteerimisel on 

uus suur maneež. Selleks, et ratsutamise 
õpe oleks süsteemne ja mitmekülgne, 

asutasime 2017. aastal huvikooli 
Massu Ratsaspordikool (kood 

173857). Nagu igal huvikoolil, on 
ka nimetatul oma õppekava, mida 
järgitakse nii praktiliste kui teo-
reetiliste tundide planeerimisel.

Meie tall on koduks
30 hobusele

Hobuseid on palju erinevaid – nii suuruse 
kui ka kogemustepagasi poolest. Igale lapsele leiame sobiva 
ratsu. Ratsaspordikoolis õpib 58 õpilast – päris algaja- 
test lasteaialastest kuni noorteni, kes osalevad Eesti meist- 
rivõistlustel ja saavutavad seal ka medalikohti.

Trennides kindlasti igav ei hakka 
ning igast treeningust on võima-
lik kaasa võtta midagi uut – kiire-
mad õppijad on tihtipeale juba mõne 
kuuga omandanud oskused sõita nii 
sammu, traavi kui ka galoppi ning teha esi-
mesed väikesed hüppedki. Lisaks erinevatele harjutustele 
platsil ja sisehallis käime hobustega vabas looduses ning 
paljude laste jaoks ongi just see kõige erilisem kogemus.

Hobused on tõestanud ennast ka heade teraapialoomadena 
ning nendega tegelemine käib trennitegemise juurde – kui 
ratsanikul enne ja pärast trenni aega on, saab ta piisava 
kogemuse korral hoolitseda hobuse eest ise. See tähendab 
hobuse talli toomist, söötmist, puhastamist, trenniks 
valmis panemist, mis annab võimaluse loomaga aega veeta 
ning hetkeks täielikult loomale pühenduda. Ühes trennis 
käivatest lastest saab tihtipeale ka väike sõprusringkond, 
keda ühendab ühine huvi hobuste ja ratsamaailma vastu.

Rohkem infot
Kui tekkis huvi meie kohta rohkem teada saada, külastage 
meie veebilehte: www.massuratsaklubi.ee  

Sügis on parim aeg alustada ratsatrennidega
Kristi-Carolina Reinmaa 
Massu Ratsaspordikooli juhataja

ees maailma looduse värvikirevusega ning küsib, miks on 
paradiisilinnud ja koolibrid, putukad ja puude lehed vär-
vilised ja milleks need värvid erinevatele elukatele kasuli-
kud on. Film pakub nii põnevaid teadusfakte kui ka lihtsalt 
fantastilisi värvilisi vaateid, mida kõigil närvide rahusta-
miseks vaatama soovitan tulla.

Meie eelmise aasta festivali võitjad Derek ja Beverly Jou-
bert toovad meie ette sel korral kaheosalise filmi puuma- 
dest. Filmikunstilise meistrikäega kokku pandud teos 
kutsub meid Ameerikasse Patagoonia mägedes taastuva 
suure kaslase elu ja käekäiku jälgima.

Peale loodusfotode on tänavu ka filmilinal uhkelt esindatud 
Ungari loodus. Varasemalt meie festivalil ka žürii liikmena 
osalenud Zoltan Török toob sel korral vaatajate ette metsi-
kud hobused Ungari pustast. Ka see film on uhkete kaadrite 
armastajatele silma puhkamiseks ja rõõmustamiseks vägagi 
soovitatav.

Korraldusest
Festivalile on ka sel aastal lapsed ja koolinoored tasuta  
oodatud ning täiskasvanud saavad festivali passe osta nii 
Piletilevist kui kohapealt. Seoses viiruse levikuga jälgime 
neid nõudeid, mida selleks ajaks valitsus kehtestab. Soovi-
tame aga kindlasti kõigil, kel võimalik, end vaktsineerida ja 
kaasa võtta seda tunnistav tõend. Enda ja teiste kaitsmiseks 
on endiselt soovitatav kanda maske ning tasu eest saab 
teha ka koroona kiirteste. Hoiame üksteist ja püüame hoida 
inimesed hajutatuna ja turvaliselt. 

Sel aastal palume appi rohkem inimesi, kes aitaksid üri-
tuse toredaks ja turvaliseks muuta. Seega, kõik, kel soovi ja 
võimalust festivalile abikäsi ulatada, palun võtke ühendust 
minuga e-posti teel silvialotman@gmail.com. Samuti on 
oodatud kõik koostööpakkumised, kel huvi festivali melu 
puhul kaasa lüüa kas oma väikese kohviku avamise, kont-
serdi korraldamise või muu põnevaga.

Metsküla kogukonnale kingiti
Eesti taasiseseisvumispäeval lipumast

E esti Vabariigi taasiseseisvumises oli väga suur roll 
Kodanike Komiteede liikumisel, mille Läänemaa 

aktiivsemate liikmete kantsiks oli Metsküla kogukond.

Tähistamaks taasiseseisvumise 30. aastapäeva kinkis 
Kaitseliidu Lääne maleva Lihula üksikkompanii koostöös 
Lääneranna Vallavalitsusega 20. augusti päikesetõusul 
Metsküla rahvale lipumasti.
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Paadrema
Mõtsu jaanituli 2021
Margit Merila 
Paadrema külaseltsi juhatuse liige ja projektijuht

Jaaniõhtu Mõtsu pargis sai 22. juunil peetud ja rahvast oli 
ka täpselt parasjagu. Enne seda aga kogunesime laupäeval 

parki korrastama ja trimmerdama. Jaani- 
tuleala sai trimmerdatud, tantsuplats 

ja lava korrastatud, lõke sai sel aastal 
külakeskuse vanast aiast, mis oli 

vaja lammutada. Jaaniõhtul said 
lapsed nautida tasuta hobusõitu ja 
rahvast tantsitas ansambel Kolm 
Soovi, kes mängis kuni tantsijaid 

jätkus ehk siis vana kombe koha-
selt neli plokki. Tuhat tänu kõigile, 

kes panustasid ja osalesid, hoiame 
ikka kodukoha traditsioone!

Kunagine paadremaalane Ülle Nõmm kir-
jutab külaseltsi Facebooki-lehel: „Nii südantsoojendav on 
näha ja teada, et elu kodukandis jätkub, et ikka tullakse 
Mõtsu parki jaanipäeva pidama. Mu silme ees on pildid 
aastatetagustest jaanituledest, inimestest, keda võib nüüd 
leida Varbla ja Paadrema mändide alt. Olen minagi vanaks 
saanud ning mälestusi palju kogunenud. Ikka tublilt edasi 
kodukandi rahvas!”

Projekti „Suvel kodus ja kaugemal” toetas Lääneranna Val-
lavalitsus.

Klubi Härmalõng Eestimaa avastamise reis
Margit Merila, projektijuht 
Viive Rahuoja, klubi Härmalõng liige

14. juuli hommikul kogunes Paadremal elevil reisiseltskond, 
et osa võtta järjekordsest seenioride reisist. Tänavu oli 
plaan avastada Ida-Virumaad: külastada Rakvere uut 
vabaajakeskust ja linnamäge, Sillamäe uhket promenaadi 
ja kultuurikeskust ning äsja renoveeritud Anija mõisa.

Et kõik ei lähe alati nii nagu plaanitud, siis Sillamäe kul- 
tuurikeskusesse sel korral kahjuks ei pääsenud, aga prome-
naadi nautis rahvas täiega.

Anija mõisas ootas reisiseltskonda tore giid, kes andis põh-
jaliku ülevaate nii mõisa ajaloost kui tänapäevast. Itaalia 
koka valmistatud maitsev lõunasöök söödud, sai nautida 
uhke mõisapargi ilu. Ja oligi aeg bussinina kodu poole kee-
rata. Bussis jätkus juttu kauemaks, sest reisielamusi oli 

palju ja kojusõit kestis pea kaks 
tundi.

Projekti „Eestimaad avastama!” 
toetas Lääneranna Vallavalitsus.

Kaunis kaunimaks vol 2
Margit Merila, projektijuht

Vaatamata viirusele ja viiruse kiuste oleme 
teinud käsitööd mitmes õpitoas: õmblesime poekotti ja 
rahvarõivaliistikut, panime kokku vastavalt oma mait-
sele rahvarõivakee.  Nüüd on rahvarõivakomplekt lõpuks 
valmis ja esmaesitlus toimus Paadrema 29. kodukandip-
äeval, 31. juulil 2021! Seoses viiruse piirangutega vahepeal 
rahvatantsijatel esinemisi ei toimunud ja esmaesitleda sai 
lausa viit lisandunud eset: põlle, särki, kabimütsi, liistikut 
ja rahvarõivakeed. Neist neli olid valminud külakeskuses 
naiste endi nobedate näppude all käsitöö-õpitubades. Väga 
tublid naised! Suur tänu ka juhendaja Anu Randmaale, kes 
oli nõus kodukandi rahvarõivapärandit uurima ja naistele 
nende valmistamist edasi õpetama, sest rahvarõivad on 
aegumatud!

Rahvarõivaliistiku ja -kee koolitusi toetas Lääneranna 
Vallavalitsus. 

EAÕK Paadrema Püha
Kolmainu kiriku kellatorn
Diakon Ignatios (Indrek) Rand 
EAÕK Kirikuvalitsuse liige

Juulikuus algasid Eesti Apost-
lik Õigeusu Kiriku (EAÕK) 
Paadrema Püha Kolmainu kiriku 
kellatorni kiivri teise etapi tööd. 
Puusepatööd on lõpusirgel ja tsink-
plekiga jääb katta veel tornikiivri katus 
koos risti montaažitöödega. Töid teeb Rändmeister OÜ. 
Tornikiivri II etapi tööde lõpp on planeeritud 2021. aasta 
oktoobrikuusse.

Töid finantseeritakse Muinsuskaitseameti, Lääneranna 
Vallavalitsuse, Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku ja EAÕK 
Paadrema Püha Kolmainu kiriku koguduse annetajate toel.

Mihklipäev Mihklis, kontsert Mihkli kirikus 
29. septembril kell 15.00

Trompetil Indrek Vau, orelil Piret Aidulo
Kavas Liszt, Mägi, Sisask jt. 

Sissepääs prii
Kontserdi toimumist toetab Lääneranna Vallavalitsus

 

Virtsu uudised
Tänavakunsti töötuba
Virtsu vana kalatehase ees
Aimar Roomets

1. juulil olid Virtsu vana kalatehase plangud ja maja-
seinad Lääneranna valla laste päralt. Toimus tänavakunsti 
töötuba. Lapsed olid väga tublid! Loodi suur hulk kaunist 
kunsti ning aastakümneid seisnud vana ja ilmetu kalatehas 
sai hoopis rõõmsama näo. Et tulemus kõigile head meelt 
valmistas ja vabu seinapindu veel jätkus, tuldi uuesti kokku 
6. juulil vanema vanusegrupi lastega.

Vana kalatehase õuealal on 
suve jooksul toimunud mitmeid 
huvitavaid üritusi. Pärast jaani- 
päevapidustusi toimus Kalate-
hase luulemürts, mille eestve-
dajaks oli Pärnu klubi Luuletaeva 
Latern. Kõigil huvilistel oli võimalik 
sumedal suveõhtul mere ääres kultuuri 
nautida.

11. juuli õhtul oli kõigil eksklusiivne võimalus tulla kalate-
hase sisehoovi vaatama suurelt ekraanilt jalgpalli Euroopa 
meistrivõistluste finaalmängu. Igaüks haaras kaasa oma 
istumisaluse, söögi ja joogi. Toimus ka ennustusmäng, mille 
auhinnaks olid Virtsu pusad.
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Fotol Kalatehase luulemürts 
Foto: Aimar Roomets
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Virtsu Merepäeva järelkaja
Maris Raudsepp

Laupäeval, 10. juulil toimus traditsiooniline Virtsu 
merepäev, mida tänavu korraldati 54. korda. Põnevaid tege-
vusi nii suurtele kui väikestele toimus terve päeva vältel. 
Merepäevaga käsikäes on traditsiooniks saanud spor-
divõistlused. Virtsu maanteejooks ja võrkpalliturniir toi-
musid kuuma ilma trotsides. Maanteejooksu võitsid Franko 
Reinhold ja Liliana Torn. Võrkpalliturniiri parimad olid 
Esivere naiskond ja Tempo meeskond.

Esinejaid oli kaugemalt ja lähemalt, eeskava tihe ja üritus 
erakordselt rahvarohke. Üles olid seatud 

mitmed näitused: Virtsu Muuseumi 
näitus vastavatud mõisatalli uues 

ruumis, Virtsu fotonäitus kooli-
majas ja Rein Ostrati kunstinäi-
tus lasteaias. Koolimajas toimus 
„Aruka elamise ja energia” 
töötuba. Avatud olid mitmed 
kohvikud, kus pakuti koduseid 

hõrgutisi. Rapla Pasunakoori 
saatel kulges rongkäik vana seltsi-

maja eest parki eriti meeleolukalt. 
Pargilaval tunnustati parimaid sport-

lasi, tänati sponsoreid ja kuulutati välja 
heakorrakonkursi „Kaunis Virtsu 2021” võitja. Peaesineja 
Justament tõi tantsuplatsile hetkega rohkelt rahvast ja 
pidu jätkus öötundideni.

Tänusõnad

Täname sponsoreid, kelle kaasabil on üritust üldse võima-
lik korraldada. Juba aastaid on meid toetanud Lihula TÜ 
COOP, AS K.MET, Lääneranna vald, MTÜ Hanila Toetus-
grupp, AS Lihula Maaparandus, Kvaliteetaken OÜ, Asrex 
OÜ ja EH Connector OÜ. Tänavu liitusid uued sponsorid 
Marofix OÜ, EWG OÜ ja Toidutanker OÜ. 

Täname esinejaid, toitlustajaid, müüjaid, kohvikupidajaid, 
töötoa korraldajaid, näituste ülesseadjaid. Eraldi soovime 
nimeliselt esile tuua neid vabatahtlikke, kes panid õla alla 
merepäeva edukale läbiviimisele: spordivõistluste eestve-
dajad Jaanus, Aare ja Margus oma meeskondadega, lavaku-
jundajad Paula ja Sälli, päevapiltnikud Mariann ja Mart, 
rongkäigu autojuht Udo ja tuleohutust aitas tagada Virtsu 
vabatahtlik pääste eesotsas Taunoga.

Kohtumiseni järgmisel Virtsu merepäeval, 9. juulil 2022, 
kui tähistame ürituse 55. juubeliaastat!

Virtsu Arenguseltsi korraldustiim: Raul Targamaa, Maris 
Raudsepp ja Jüri Mõniste

 

Heakorrakonkursi „Kaunis Virtsu 2021”
võit läks Rahu tänavale
Maris Raudsepp ja Raul Targamaa

Virtsu Arenguselts korraldab iga aasta heakorrakonkurssi 
„Kaunis Virtsu” ja tunnustab sellega kõige kaunimat maja- 
pidamist Virtsu alevikus. Külastuse ajal hinnatakse vaadet 
tänavalt, üldist heakorda, haljastust, stiilsust ja looduslike 
elementide ärakasutamist koduaia kujundamisel. Lisaks 
uhkele tiitlile saab võitja Virtsu sümboolikaga metalltahvli.

Tänavu kuulusid hindamiskomisjoni Aliette Suvi, Raul Tar-
gamaa, Hille Volberg ja Sälli Vendel, komisjoni esimees oli 
kultuurijuht Raul Targamaa. Kokku külastati majapidamisi 
kuuel aadressil, teiste hulgas ka ühte korrastatud ridaela-
mut Mäe tänaval.

Konkursi võitjaks kuulutati Eve Vainu ja Tervo Põderi 
kodu aadressil Rahu tänav 14.

Rahu tänava kodu iseloomustab väga maitsekas aiakujun-
dus. Igal sammul oli näha ja tunda, et seal elavad inimesed, 
kes veedavad palju aega aias tegutsedes. 

Konkursi võitja kuulutati pidulikult välja Virtsu 
merepäeval. Auhinna, Virtsu sümboolikaga metalltahvli 
andsid üle valla volikogu esimees Rait Maruste ning seltsi 
liikmed Raul Targamaa ja Jüri Mõniste. Lisaks kingiti võit-
jale uhke lillekimp, mille seadis kokku „Kaunis Virtsu 2019” 
võitja Aliette Suvi, ja grilltarvikud, mille 
pani välja AS K.MET.

Komisjoni poolt väärivad ära mai-
nimist veel stiilselt kujundatud 
kodud aadressil Metsa 27 ja 
Metsa 29, samuti Kõver 4 ja Uus 
5. Võib-olla leitakse järgmise 
aasta Virtsu kauneim kodu just 
nende hulgast.

 

Bauhofi talgupäev Virtsu 
Kooli staadionil
16. juulil tulid ehitus- ja aiakaupade poe Bauhofi tööta-
jad Virtsu kooli jooksurada, võrguplatsi ja kaugushüppe- 
rada korrastama. See oli täiesti omaka-
supüüdmatu tegevus ühistöö ja 
meeskonnavaimu edendamiseks. 
Koolile jäeti lisaks korrastatud 
spordialale 3 käru, mitu labidat 
ja rehasid ning külmkapitäis 
jäätist. Tööde juhataja oli Marek 
Sadam. Suur tänu talgulistele! 
Bauhofi inimesed jätkasid oma 
suvepäevi Varbla Puhkekülas.

 

Virtsu Seltsimaja ja Virtsu 
Muuseumi uued ruumid
Jüri Mõniste

Virtsu Arenguselts müüs seltsimaja. Aastaid Virtsu selt-
simajaks olnud hoone aadressil Tööstuse 11 on edaspidi 
kolmelapselise pere kodu. Seltsitegevuseks ja ürituste kor-
raldamiseks on kõigile kasutada ruumid Virtsu koolimajas, 
sealhulgas kooli aula. Virtsu muuseumi uueks asukohaks 
on mõisatall aadressil Kaare 4. Sel suvel avasime seal uue 
varahoidla ja järgmise osa arendamine käib hoogsalt. Vana 
seltsimaja müügist saadud tulu kulub mõisatalli edasiseks 
renoveerimiseks.

Virtsu vana kalatehase territooriumil toimus 
15. augustil paintballi lahing
Reelika Bormann

Algselt olin väga pessimistlik paintballi lahingu suhtes, kuid 
see arvamus muutus ruttu. Esimesed 
mängud olid mulle kui esmakord-
sele mängijale natukene õudsed, 
kuid hirm möödus kiiresti, sest 
tekkis hasart ning adrenaliin. 
Tulles igapäevarutiinist välja, 
oligi mul mõtteis ainult see hetk 
ning lõbu. Meenus lapsepõlv 
kui sai poistega sõda mängitud, 
pika muru sees end peidetud ning 
„vaenlast” varitsetud. Kogu lahing 
kestis peaaegu 4 tundi, kuid aeg läks 
liiga kiiresti. Rõõm ning vaimustus olid 
kõigi inimeste silmis ja seda oli tõesti tore vaadata! Algne 
pessimism selle mängu suhtes on kadunud ning ootan 
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põnevusega juba järgmist korda.

Lahingud toimusid erinevates vana kalatehase piirkon-
dades, nii väljas kui sees. Kogu aeg oli uus lahinguplats, 
mis tegi mängu veel eriti huvitavaks. Kokku oli kaheksa 
lahingut ning igavust ei tundnud keegi.

Virtsu Kooli direktori kohusetäitjaks sai Aire Arge

V iis aastat Virtsu Kooli juhtinud Stanislav 
Nemeržitski võttis vastu uued väljakutsed ning 

asus 23. augustist Randvere Kooli uueks direktoriks. 
Virtsu Kooli direktori kohusetäitjana võttis tema tööüle-
sanded üle senine Virtsu Kooli huvijuht ning inglise keele 
ja informaatika õpetaja Aire Arge.

Stanislav Nemerzitski
Sellel suvel täitus viis aastat hetkest, kui asusin Virtsu Kooli 
juhtima. Augustis saab see etapp minu elus läbi ning alates 
sügisest suundun Randvere Kooli.

Kasutan hetke ja võimalust, et tänada kõiki inimesi, kes 
on panustanud meie suurepärase õppeasutuse aren-

gusse. Eeskätt vanemaid, kes on usaldanud oma 
kõige kallima vara meie kätte – alates 

lasteaiarühmast kuni põhikooli lõpuni 
andsite teie meile võimaluse oma 

lastele parimat pakkuda. Kindlasti 
tahan tänada õpilasi – sest olgem 
ausad, ilma õpilasteta kaotab ka 
kool oma mõtte.

Just noored, kes oma rõõmu- ja Just noored, kes oma rõõmu- ja 
mõnikord ka kurbusekarjetega kori-mõnikord ka kurbusekarjetega kori-

dore ja klassiruume täitsid, on andnud dore ja klassiruume täitsid, on andnud 
mulle kõige vahetumat tagasisidet meie mulle kõige vahetumat tagasisidet meie 

valitud kursi õigsuse kohta. Loomulikult valitud kursi õigsuse kohta. Loomulikult 
lähevad minu aupaklikud tänuavaldused vallavalitsusele ja lähevad minu aupaklikud tänuavaldused vallavalitsusele ja 
-volikogule – küll me pidasime sõna- ja tõestussõdu, küll me -volikogule – küll me pidasime sõna- ja tõestussõdu, küll me 
vaidlesime ja arutasime, ent ühisel jõul ja pingutusel oleme vaidlesime ja arutasime, ent ühisel jõul ja pingutusel oleme 
andnud endast parima Virtsu kui aruka kogukonna hüvan-andnud endast parima Virtsu kui aruka kogukonna hüvan-
guks.guks.

Kogukond on veel üks osaline selles, et meie kool on täna Kogukond on veel üks osaline selles, et meie kool on täna 
tugevam kui ealeski varem, selle aktiivsed vilistlased ja kaasa tugevam kui ealeski varem, selle aktiivsed vilistlased ja kaasa 
elavad sõbrad toetavad meid nii tegudes, sõnades, tunnetes elavad sõbrad toetavad meid nii tegudes, sõnades, tunnetes 
kui ka sotsiaalmeedia laikides (ja oi kui oluline on mõnikord kui ka sotsiaalmeedia laikides (ja oi kui oluline on mõnikord 
lihtne südamekujuline laik postituse all!). Ent minu suurim lihtne südamekujuline laik postituse all!). Ent minu suurim 
tänuavaldus, kummardus ja südames lõõmav soe tunne läheb tänuavaldus, kummardus ja südames lõõmav soe tunne läheb 
meie kooli töötajatele – kõik teie, kellega olen pikemalt või lühe-meie kooli töötajatele – kõik teie, kellega olen pikemalt või lühe-
malt koos töötanud, olete kooli tugitala, selle süda, mõistus ja malt koos töötanud, olete kooli tugitala, selle süda, mõistus ja 
hing. Ilma teieta poleks minul seljatagust, ilma teie toetuse ja hing. Ilma teieta poleks minul seljatagust, ilma teie toetuse ja 
ideederohkuseta poleks Virtsu Koolil betoonist müüri, millele ideederohkuseta poleks Virtsu Koolil betoonist müüri, millele 
tarkusegraniiti laduda. Tõeline MEESKOND, mis liigutab ka tarkusegraniiti laduda. Tõeline MEESKOND, mis liigutab ka 
mägesid!mägesid!

Üheskoos oleme saavutanud väga palju: meie kool on al-
les, meil on palju uudsust ja innovatsiooni, tunniplaan ja 
tundide korraldus aitavad noorel kasvada ennastjuhtivaks 
õppijaks, oleme koostööaltid ja kaasame oma tegevus- 
tesse naabreid ja kaugeid külalisi. Veelgi rohkem on veel 
ees: Virtsu Kooli kui kogukonnamaja kontseptsiooni ellu-
viimine, noortetoa avamine koolis, veelgi tihedam koostöö 
Virtsu Arenguseltsi ja loodava rahvamajaga. Kõik selleks, 
et muutuksime tõeliselt arukaks kogukonnaks!

Jõudu, tervist, vastupidavust, arukat ja arutlevat meelt, Jõudu, tervist, vastupidavust, arukat ja arutlevat meelt, 
kohati kavalust ja mis peamine, jätkuvat südamlikkust kõigis kohati kavalust ja mis peamine, jätkuvat südamlikkust kõigis 
tegudes!tegudes!

Aire Arge
Kõigepealt tänan veel kord Stanislavi suurepärase töö eest, Kõigepealt tänan veel kord Stanislavi suurepärase töö eest, 
mida ta viie aasta jooksul meie koolis on teinud.mida ta viie aasta jooksul meie koolis on teinud.

Stanislav, Sul on suurepärased ideed ja oskus oma ideid 
ellu viia. Sinu uus kool saab endale aktiivse, rõõmsa-
meelse, visioonidega juhi, kes on suurepärane sõna- 
seadja ning kellega on väga huvitav koostööd teha. Jaksu 
ja edu Sulle Randvere Kooli juhtimisel!

Nagu iga asutuse puhul, on ka kooli juhtimisel äärmiselt Nagu iga asutuse puhul, on ka kooli juhtimisel äärmiselt 
oluline koostöö kõikide kooliga seotud osapoolte vahel. Olen oluline koostöö kõikide kooliga seotud osapoolte vahel. Olen 
veendunud, et koostöö ei ole see, kui me vaatame üksteisele veendunud, et koostöö ei ole see, kui me vaatame üksteisele 
otsa, vaid see, kui me vaatame ühes suunas. otsa, vaid see, kui me vaatame ühes suunas. 

Virtsus töötatud kuue aasta jooksul olen kogenud, et siin on Virtsus töötatud kuue aasta jooksul olen kogenud, et siin on 
väga kogenud pedagoogid, innukad ja väga kogenud pedagoogid, innukad ja 
aktiivsed lapsed, mõistvad ja toetavad aktiivsed lapsed, mõistvad ja toetavad 
perekonnad, kes kõik panustavad perekonnad, kes kõik panustavad 
igapäevaselt tugeva kogukonna igapäevaselt tugeva kogukonna 
loomisse. Olles lähedalt näinud loomisse. Olles lähedalt näinud 
kohalike noorte potentsiaali ja kohalike noorte potentsiaali ja 
hariduse mõju sellele, tean, et hariduse mõju sellele, tean, et 
oleme õigel teel. Laste tulevik on oleme õigel teel. Laste tulevik on 
ka meie tulevik!ka meie tulevik!

Fotol Aire Arge / erakogu
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Mere pst 1, Virtsu
K-P 12-20   E-T suletud

e-pood: www,wesand.ee    
Info: tel. 553 1218
info@wesand.ee
Vesta Värkstuba
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Ehitus ja planeerimine | Kaire Koitne 
Planeeringu- ja arendusspetsialist

Käenu kinnistu Saastna külas
Lääneranna Vallavalitsuse 06.08.2021 korraldusega nr 587 
algatati detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad ning 
jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine Saastna külas 
Käenu kinnistule.

Planeeritav ala asub Matsalu rahvuspargi maa-alal ning 
koosneb Käenu kinnistust (41101:001:0581) ja lähialast, 
mille suurus on ligikaudu 12,0 ha.

Matsalu rahvuspargis kehtib kaitse-eeskiri, mille kohaselt 
on rahvuspargi valitseja Keskkonnaamet, kes on käes-
olevad lähteseisukohad kooskõlastanud 01.06.2021 kirjaga 
nr 6-2/21/9850-2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Käenu kinnis-
tule ehitusõiguse ulatuse määramine talumajapidamise 
väljaehitamiseks.

Vastavalt täna kehtivale Lihula valla üldplaneeringule 
on Matsalu rahvuspargi alal uute hoonete püstitamisel 
detailplaneeringu koostamise kohustus. Matsalu rahvus-
pargi maastike kultuuripärandi kaitse-eesmärk on säilitada 
külades asustusstruktuur ja ajalooline maakasutus, mis 
tähendab ehitamise lubamist eelkõige varem hoonestatud 
talukohtades, säilitades piirkonnas levinud krundisisest 
hoonete paigutust ja arvu hoovialadel.

Detailplaneeringu elluviimisel ei ole ette näha planeerin-
guga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ega kahju-
likke tagajärgi, mis põhjustaksid keskkonnas pöördumatuid 
muutusi ja seaksid ohtu inimeste tervise, vara, heaolu või 
kultuuripärandi, mistõttu ei algatatud detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas kehtiva üld-
planeeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informat-
siooni põhjal on vaja tellida topo-geodeetiline mõõdistus, 
kuid detailplaneeringu koostamiseks ei ole vaja teha täien-
davaid uuringuid. Kui nende vajadus selgub planeerimise 
käigus, siis tuleb uuringud teha ja lisada detailplaneeringu 
materjalidele.

Algatatud detailplaneeringu korraldusega saab tutvuda 
Lääneranna valla veebilehel: www.laanerannavald.ee/
planeeringute-teated

Väljamaa kinnistu Alakülas
Lääneranna Vallavalitsus korraldab avatud menetluse pro-
jekteerimistingimuste andmiseks Alakülas Väljamaa kinn-
istule (41101:002:0091) ca 20 ha suuruse ehitusloakohustus-

liku päikeseelektrijaama (PEJ) rajamiseks vajaliku projekti 
koostamiseks.

Väljamaa kinnistu sihtotstarve 100% maatulundusmaa, 
pindalaga 22,87 ha, millest valdav osa,  20,16 ha  on  loodus-
lik rohumaa. 

Lihula valla üldplaneeringu kohaselt asub Väljamaa kin-
nistu väljaspool detailplaneeringu kohustusega ala, kus 
üldplaneeringuga maa sihtotstarvet ei ole muudetud 
ega selle muutmist piiratud. Ehitamise aluseks väljas-
pool detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid on 
projekteerimistingimused.  

Juurdepääsu võimalus  kinnistule on kruusakattega 3–4 m 
laiuselt Nilbi teel. Juurdepääsutee päikeseelektrijaama 
maa-alale tuleb projekteerida nõuetele vastavaks, mis 
võimaldab  raskeveokite liiklemise PEJ ehitus- ja hool-
dusperioodil nii, et liiklus häiriks ümbruskonna elanikke 
võimalikult vähe. Vajalik teelõik tuleb välja ehitada enne 
PEJ ehitamist.

PEJ rajamine ei ole keskkonnale ohtlik tegevus, see ei 
põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi ega ohusta 
inimeste tervist ja heaolu. Päiksepaneelide paigaldamine 
looduslikule rohumaale võimaldab pärast rajatise likvidee- 
rimist  antud maad rohumaana jätkuvalt edasi kasutada.

Väljamaa kinnistu paikneb lähiümbruse hoonestusest 
piisavalt kaugele, kavandatav rajatis ei tekita müra ega 
vibratsiooni, siis eeldatavalt ei hakka rajatav PEJ riivama 
naaberkinnistute omanike huve või õigusi nende omandi 
kasutamisel.

Kuid ca 20 ha suurusele traditsioonilisele maastikule –
looduslikule rohumaale päikesepaneelide paigaldamine 
on siiski ulatuslik visuaalne  ja keskkonna muudatus ning 
seetõttu peab Lääneranna Vallavalitsus oluliseks avalik-
kuse kaasamist.

Projekteerimistingimuste eelnõu materjalidega ning Kesk- 
konnaameti ja  Põllumajandus- ja Toiduameti Pärnu 
esinduse seisukohtadega saab tutvuda 01.09.2021 kuni 
15.09.2021 aadressil: www.laanerannavald.ee/projekteeri-
misteated

Ehitisregistris esitatud taotlusega saab tutvuda www.ehr.
ee (vajalik ID-kaardiga sisselogimine)

Lääneranna Vallavalitsus teeb ettepaneku korraldada 
avalik menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

Arvamusi ja ettepanekuid võib esitada avalikustamise peri-
oodil 01.09.2021 kuni 15.09.2021 e-kirja teel vallavalitsus@
laaneranna.ee või postiga Lääneranna vallavalitsus, Jaama 
tn 1, Lihula linn, 90302. 

TEATED

Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisu- 
kohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise välja- 
töötamiskavatsuse avaliku väljapaneku teade
Margus Källe 
Arendusjuht

Lääneranna Vallavalitsus teavitab PlanS § 100 lg 5 alusel, 
et alates 14.09.2021 kuni 13.11.2021 on avalikul väljapa-
nekul Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu läh-
teseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
väljatöötamiskavatsus. Avaliku väljapaneku jooksul on igal 
isikul õigus avaldada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu 
asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta 
oma arvamust (PlanS § 100 lg 2).

Lääneranna Vallavolikogu algatas 14.05.2020 otsusega nr 
197 Lääneranna vallas kohaliku omavalitsuse eriplanee-
ringu koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega 
tuuleparkidele arendusalade leidmiseks, tuuleparkide ja 
selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks. Planee-
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Raven Viita  24. VI 2021Raven Viita  24. VI 2021

Steven Väljak  09. VII 2021Steven Väljak  09. VII 2021

Johanna Oosim  09. VII 2021Johanna Oosim  09. VII 2021

Eke Tamme  27. VII 2021Eke Tamme  27. VII 2021

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

Mälestame meie seast lahkunuid 

(10.06–10.08.2021) 

Maie Roos 07. VII 1933 – 21. VI 2021 

Valentina Vahar 08. II 1944 – 22. VI 2021 

Endla Rasva 26. II 1931 – 24. VI 2021 

Kristjan Suur 10. XII 2011 – 01. VII 2021 

Adil Safarov 01. X 1943 – 12. VII 2021 

Hildegard Vajak 10. XI 1933 – 16. VII 2021 

Salme Saun 21. IX 1944 – 16. VII 2021 

Arnold Treumann            19. IX 1951 – 17. VII 2021 

Ants Mäekivi 18. VI 1940 – 24. VII 2021 

Meida Hein 27. I 1936 – 27. VII 2021 

Andres Veerma 10. III 1948 – 29. VII 2021 

Salme Heinsalu 22. VI 1927 – 29. VII 2021 

Ferdinand Saviir 21. II 1928 – 30. VII 2021 

Elmar Helmdorf 11. X 1927 – 01. VIII 2021 

Indrek Tomikas 26. VIII 1955 – 02. VIII 2021 

Rein Iidel 15. VI 1945 – 06. VIII 2021

Avaldame lähedastele kaastunnet!Elanike arv 5189Elanike arv 5189

   2523 naised2523 naised

   2666 mehed2666 mehed

  
Sündide arv 19 Sündide arv 19 
Surmade arv 59Surmade arv 59

  
Saabus elanikke 109 Saabus elanikke 109 
Lahkus elanikke 117Lahkus elanikke 117

Elanikkonna statistikaElanikkonna statistika

ringuala on kogu valla territoorium suurusega 1362,67 
km². Planeeringu algatamise taotleja ehk huvitatud isik on 
Laanenurga Tuuliku OÜ (registrikood 14866915). Huvitatud 
isikule tuulepargi rajamiseks konkreetne huvipakkuv ala 
asub Lääneranna valla Helmküla,  aga väikses ulatuses ka 
Piha ja Kilgi küla territooriumil.

Käesoleva eriplaneeringu etapi eesmärk on määrata 
lähteülesanne ja tingimused, mille põhjal planeeringu 
koostamise ja mõjuhindamise käigus võrrelda Lääneranna 
territooriumil eelanalüüsi tulemusel leitud tuulepargi 
rajamiseks võimalikke sobivaid alasid. Analüüsi tulemu-
sel sobivate asukohtade leidumisel koostatakse järgnevas 
etapis kuni kahele tuulepargile ehitusõiguse määramiseks 
detailne lahendus.

Avalik väljapanek toimub ja planeeringu dokumentidega 
on võimalik tutvuda alates 14.09.2021 elektrooniliselt 

Lääneranna valla veebilehel www.laanerannavald.ee/
tuuleparkide-eriplaneering ja planeeringu veebilehel hen-
drikson.ee/maps/Lääneranna-EP. Prinditud planeeringu-
dokumentidega on võimalik tutvuda Lääneranna vallama-
jas (Jaama tn 1, Lihula linn) ja Hanila (Keskuse tee 3, Kõmsi 
küla), Koonga (Valla/2, Koonga küla) ja Varbla (Vallamaja, 
Varbla küla) teeninduskeskustes. 

Avalikule väljapanekule järgneva avaliku arutelu toimu-
misaja ja asukohtade kohta antakse teada 14 päeva ette 
eraldi teavitusega.

Arvamusi oodatakse aadressil: Lääneranna Vallavalitsus, 
Jaama tn 1, Lihula linn, Lääneranna vald, 90302 või e-posti 
aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee

Kontakt: Margus Källe, margus.kalle@laaneranna.ee või 
Hedi Konrad, hedi@hendrikson.ee

Kaitseliidu patrullvõistlus Sügistorm tuleb taas
Kristina Kukk 
Kaitseliidu Lääne malev 
Lihula üksikkompanii teavituspealik

K aitseliidu Lääne maleva Lihula üksikkompanii kor-
raldab ajavahemikul 25.–26. september patrullvõist-

luse Sügistorm, et selgitada välja parim võistkond patrull- 
ja lahingülesannete täitmisel.

Võistlus leiab aset Lääne-Nigula ja Lääneranna valla terri-
tooriumil.

Rajale lubatakse kuni 15 neljaliikmelist võistkonda. Võist-
kondadel tuleb trass läbida jalgsi ilma kõrvalist abi kasuta-
mata ning täita erinevaid ülesandeid vastavalt patrulli 

käsule või marsruudilt saadud 
juhistele.

Käsk, mis patrullile antakse, sisaldab 
tegevusi, mis on iseloomulikud nii luure-, toetus- kui ka 
lahingpatrulli ülesannetele.

Pealtvaatajad on oodatud võistlejatele kaasa elama 
pühapäeva, 26. septembri pärastlõunal Lihula mõis-
amäele, mil algab võistluse viimane ja kõige vaatemän-
gulisem osa – takistusraja läbimine.

Maakonnaliin nr L18
hakkab teenindama Alaküla peatust
Alates 01. septembrist lisandub maakonnaliini nr L18 
Lihula–Matsalu–Saastna–Lihula hommikusele reisile 
Alaküla peatus. Uue peatuse Alakülla rajab Lääneranna 
Vallavalitsus. Buss väljub uuest peatusest esmaspäevast 
laupäevani kell 08.06 ja saabub Lihulasse kell 08.11.

Liin ei ole käigus riigipühal.

Lisainfot saab küsida Pärnumaa Ühistranspordikeskuse 
telefonilt 17018 või vaadata veebilehelt www.peatus.ee.

Eesti esimene tuulepark alustas tööd 11. oktoobril 2002. aastal Virtsus! 
Foto: Mart Mõniste
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Lääneranna Vallavalitsuse otsused | Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. juuni – 10. august 2021 toimus üheksa 
Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimin-

gutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste 
määramine ja maksmine, eluruumi üürile andmine, huvi-
hariduse ja huvitegevuse toetuste eraldamine, kodu ja üld-
hariduskooli vahelise sõiduhüvitise eraldamine,  hooldaja 
ja hooldajatoetuse määramine ja maksmine, häirenu-
puteenuse osutamise lepingu lõpetamine, koduteenuse 
osutamine, maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside 
määramine ja korrastamine, projekteerimistingimuste 
määramine, ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, puur-
kaevu asukoha kooskõlastamine, korraldatud jäätme- 
veoga liitumise kohustusest vabastamine, jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise taotluse rahuldamata jätmine, 
jäätmete ühise kogumismahuti kasutamine, pärimisme-
netluse algatamine, hajaasustuse programmi toetuse taot-
luse rahuldamine, rahuldamata jätmine ja toetuse kasuta-
mise aruande heakskiitmine, otsustati järgmist:

 » Kinnitati  Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirjaga 
seotud vormid.

 » Anti luba korraldada Lääneranna vallas käesoleva aasta 
suveperioodil järgmised avalikud üritused: Jänistvere 
Külad MTÜ-l 18. juunil Irta külamaja tagusel plat-
sil „Jaanid Irtas”; MTÜ-l Koonga Kogukond 23. juunil 
Koonga külas Valla kinnistul „Koonga jaanituli 2021”; 
Virtsu Arenguselts MTÜ-l 10. juulil Virtsu mõisapargis 
„Merepäev 2021”; Virtsu Arenguselts MTÜ-l 22. juunil 
Virtsu mõisapargis „Virtsu jaanituli 2021”; Mihkli 
Kihelkonna Kultuuriseltsil 22. juunil Koonga külas 
Lubja tammikus „Jaanipidu”; MTÜ-l Tuudi Külaselts 3. 
juulil Tuudi külaplatsil „Tuudi külapidu”; Lea Mäeorul 
23. juunil Ridase vabaõhuplatsil „Jaaniõhtu Ridase 
vabaõhuplatsil”; Kristel Rohumäel 19. juunil Lõpe Klubi 
ja Lõpe küla mänguväljaku territooriumil „Simman”; 
MTÜ Paadrema Külaseltsil 22. juunil Mõtsu pargis 
„Mõtsu jaanituli 2021”; Varbla Rahvamajal ja Varbla 
Puhkekülal 22. juunil Varbla Puhkeküla telkimisplatsil 
„Jaanipidu”; Varbla Rahvamajal 10.  ja 11. juulil Matsi 
võrgukuuris „Nädalalõpp Varblas”; Varbla Rahvamajal 
1. augustil Varbla Urbanuse kirikus „Rolf Roosalu kont-
sert”; Varbla Rahvamajal 28. augustil Matsi sadamas ja 
võrgukuuris „Muinastulede öö”; OÜ-l Arosusi 9. juulil 
Virtsu alevikus Anni pubi terrassil „Suveõhtu sadamas”, 
Paadrema Külaseltsil 31. juulil Paadrema külakeskuses 
ja rahvamajas „Paadrema 29. kodukandipäev”, MTÜ-l 
Kirbla Külaselts 17. juulil Kirbla Rahvamaja ümbruse 
spordiväljakutel ja rahvamajas „Lääneranna IV suve-
mängud”, Lihula Kultuurimajal 07.–15. augustini Lihula 
linnas „Lihula kultuuri- ja spordipäevad 2021”, Lihula 
Lilltikandi Seltsil 14. augustil  Lihula mõisas „Lihula 
lilltikandipäev ja kohvik Lilleline Lihula”, osaühingul 
Enjoy Music 26. augustil Kasari vanal sillal „Vabaõhu-
kontsert Marek Sadam ja Sadamasild „Sind ootan 
sadamas, sind ootan sillal””, Lea Mäeorul 14. augustil 
Ridase külas asuval Ridase vabaõhuplatsil avalik üritus 
„Suveõhtu Ridasel”.

 » Ürituste korraldajatel tuleb järgida Vabariigi Valitsuse 
kehtestatud nõudeid, kooskõlastada Päästeametiga ava-
likel üritustel tehtavad lõkked ning järgida Lääneranna 
valla heakorraeeskirja.

 » Maavarauuringud OÜ saatis Lääneranna Vallavalit- 
susele kirja, milles palub Lääneranna Vallavalit-
suse kooskõlastust Raatsiotsa tee kaitsevööndi pii- 
resse senise Raatsiotsa II mäeeraldise lamamisse jääva 
liivavaru kinnitamiseks aktiivse ehk kaevandatava 
tarbevaruna. Otsustati kooskõlastada Raatsiotsa tee 

kaitsevööndi piiresse senise Raatsiotsa II mäeeraldise 
lamamisse jääva liivavaru kinnitamine aktiivse tar-
bevaruna tingimusel, et kaevandusala piir jääb välja-
poole Raatsiotsa tee katastriüksust ning vähemalt 5 m 
kaugusele teekatte servast. Kaevandusala serval tuleb 
tagada püsiv nõlv, mis ei varise.

 » Forek OÜ (registrikood 14270074) esitas 05.06.2020 
Keskkonnaametile taotluse, millega soovitakse muuta 
Koonga II dolokivikarjääri keskkonnaluba KMIN-112. 
Keskkonnaamet edastas 08.06.2021 kirjaga Lääneranna 
Vallavalitsusele Koonga II dolokivikarjääri keskkon-
naloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise 
eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata 
jätmise otsuse eelnõu seisukoha esitamiseks. Koonga II 
dolokivikarjääri mäeeraldise teenindusmaa pindalaga 
15,04 ha ja mäeeraldis pindalaga 11,86 ha asuvad Pärnu 
maakonnas Lääneranna vallas Koonga külas eraoman-
disse kuuluval kinnistul Kaevanduse (43001:001:0184). 
Loa muutmise taotlusega soovib loa omanik väljasõidu-
tee rajamist juba olemasolevale mahasõidule Männi 
kinnistu kaudu. Männi kinnistul oleva tee kasutamine 
võimaldab viia mahasõidu Männi talust lõunasuunda 
ning vähendab talust mööduvate masinate arvu. Seega 
väheneb mürahäiring Männi talule. Lääneranna Val-
lavalitsus nõustus Koonga II dolokivikarjääri keskkon-
naloa nr KMIN-112 muutmisega selliselt, et karjäärist 
väljasõit ja väljasõidutee rajamine toimub Männi kin-
nistu kaudu. Keskkonnaamet otsustas eelhinnangu 
tulemusena jätta algatamata keskkonnamõju hindamise 
Koonga II dolokivikarjääri mäeeraldise maavara kae-
vandamise keskkonnaloa muutmise taotluse jaoks ning 
leiab, et täiendavad keskkonnauuringud ei ole vajali-
kud. Lääneranna Vallavalitsus on tutvunud taotluse 
keskkonnamõju hindamise eelhinnanguga ja keskkon-
namõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõuga 
ning nõustub Keskkonnaameti otsusega.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas 2021. a hanke-
plaani alusel avatud hankemenetlusega riigihanke vii-
tenumbriga 237376 „Lääneranna kruuskattega teede 
remont 2021. aastal”. Hange oli jaotatud kolmeks osaks. 
Tähtajaks esitas e-riigihangete keskkonnas kuus pakku-
jat kokku 18 pakkumust. Kõik pakkumused tunnistati 
hanke alustingimustele vastavaks. Pakkumuste hin-
damise kriteeriumiks on madalam hind. Hindamisel 
rakendati pöördmenetlust. Tunnistati hanke edukateks 
pakkumuseks hanke alusdokumentides määratud pak-
kumuse hindamise kriteeriumide alusel: osas 1 OÜ 
Warren Safety (10465545) pakkumus maksumusega 
kokku 44 835,00 €;  osas 2 Valicecar OÜ (11102086) 
pakkumused maksumusega kokku 33 342,00 €; osas 3  
Varbla Puhkeküla AS (10358671) pakkumused maksu- 
musega kokku 31 024,75 €. Anti nõustumus edu-
kate pakkujatega hankelepingute sõlmimiseks peale 
10päevase ooteaja möödumist.

 » Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Valla- 
valitsuse tänukiri Eero Sahale seoses juubelisünni- 
päevaga ja  kauaaegse töötamise eest Lääneranna vallas, 
Helen Tuustile pühendumusega tehtud töö eest Lääne-
ranna Muuseumid Hanila muuseumi ekspositsiooni 
loomisel ja korrastamisel, Laine Veskerile kauaaegse 
aktiivse panuse eest Hanila Muuseumi arengusse ja 
Hanila kultuuriellu ning seoses juubelisünnipäevaga, 
Siivi Jõgile üle 25 aasta kestnud südamega tehtud 
töö eest Virtsu Koolis matemaatika ja keemia õpeta-
jana ning seoses juubelisünnipäevaga, Eduard Brokile 
kauaaegse töö eest kehalise kasvatuse õpetajana ja 
lauatennise treenerina Lääneranna vallas ning seoses 

OMAVALITSUS
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juubelisünnipäevaga, Kaire Koitnele seoses juubeli- 
sünnipäevaga ja Stanislav Nemeržitskile Virtsu kooli 
eduka juhtimise eest.

 » Otsustati korraldada väikehange: Esmatasandi psüh-
holoogi teenuse osutamine Lääneranna Vallavalit-
suse hallatavates haridusasutustes perioodil 01.07–
31.12.2021 (Lihula Gümnaasium, Lihula Lasteaed, Kõmsi 
Lasteaed-Algkool). Ostumenetluste eest vastutavaks isi-
kuks määrati abivallavanem Ene Täht. Pakkumuste hin-
damise kriteeriumiks oli madalaim hind ja teenusega 
kaetus haridusasutuses. Tähtajaks esitas pakkumuse 
viis ettevõtjat. Ostumenetlus lõpetati ja  edukaks tun-
nistati Murrik Koolitused OÜ pakkumus Lihula Güm-
naasiumi ja Lihula Lasteaia ning Ascare OÜ pakkumus 
Kõmsi Lasteaia-Algkooli osas.

 » Hanila Vallavalitsuse 24.04.1998 korralduses nr 124 
„Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine” ja 
Lääneranna Vallavalitsuse 15.04.2021 korralduses nr 
292 „Hanila Vallavalitsuse 24.04.1998 korralduse nr 124 
„Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine” muut-
mine (Vana-Kahmi)” on eksitud Helju Tänava isikukoodi 
kirjutamisel. Tegu on haldusmenetluse seaduse mõistes 
ilmse ebatäpsusega. Mõlemas korralduses asendati vale 
isikukood õigega.

 » Eraldati Lääneranna valla eelarvest projektitoetust 
MTÜ Virtsu Arenguseltsi  projektile „Virtsu merepäev 
2021” 1000 eurot; MTÜ-le Kõmsi Külaselts omaosaluse 
toetus projektile „Turvaline ja mugav sissepääs kogu-
konna keskusesse” 228 eurot; MTÜ-le Kõmsi Külaselts 
omaosaluse toetus projektile „Rohkem valgust tuppa” 
630 eurot; MTÜ-le Oidrema Külaselts omaosaluse 
toetus projektile „Oidrema küla elukeskkonna paren-
damine” 1249 eurot; MTÜ-le Metsküla Kultuuriühing 
projekti „Metsküla Rahvamaja lae ennistamine” 4000 
eurot. Toetuse saajatega sõlmitakse leping.

 » E&A Transport OÜ esitas 28.11.2017 Keskkonnaametile 
taotluse Mihkli II uuringuruumi geoloogilise uuringu 
loa saamiseks. Taotletav Mihkli II uuringuruum asub 
Lääneranna vallas Mihkli külas eraomandisse kuuluval 
Vanasauna kinnisasjal. Uuringu eesmärk on dolokivi 
tarbevaru uuring. Taotletava uuringuruumi teenin-
dusala pindala on 46,14 ha. Taotletava loa kehtivusaeg 
on 5 aastat. Keskkonnaamet edastas Lääneranna Valla-
valitsusele Mihkli II uuringuruumi uuringuloa andmise 
korralduse ja loa eelnõud tutvumiseks ja arvamuse 
andmiseks. Lääneranna Vallavalitsus andis välja kor-
ralduse: Nõustuda geoloogilise uuringu loa andmisega 
Mihkli II uuringuruumis, kuna geoloogilise uuringu 
tulemustel võib olla iseseisev väärtus isegi siis, kui 
uuringule kaevandamist ei järgne. Geoloogilise uuringu 
luba ei anna uuringuloa omanikule garantiid, et talle 
hilisemalt antakse maavara kaevandamise luba, ning 
geoloogilise uuringu loa saamisel ei teki õiguspärast 
ootust kaevandamisloa saamiseks.

 » Neli Rabavere külas Töökoja tee ääres asuva kinnisasja 
omanikku pöördus Lääneranna Vallavalitsuse poole 
Töökoja tee laiendamise ja tolmuvabaks muutmise 
ettepanekuga. Pöördumises nõustusid kinnisasjade 
omanikud tee laiendamiseks vajaliku maa andmisega 
Lääneranna valla kasutusse. Töökoja tee on avalikult 
kasutatav kohalik tee, mis asub Kuivati tee katastriük-
susel. Töökoja tee ligikaudu 3,7 m laiusel ja 250 m 
pikkusel lõigul põhjustavad suure liikluskoormuse 
teravilja vedavad raskeveokid. Vilja vedavate raske- 
veokite tekitatud liikluskoormusele lisandub viljakui-
vateid teenindav transport ning kohalike elanike ja 
põllutöömasinate liikumine.  Lääneranna Vallavalitsus 
otsustas algatada Töökoja tee laiendamiseks vajalikul 
maal avalikes huvides sundvalduse seadmise menet-

luse järgmistel kinnistutel: Kaaluesise (kinnistu nr 
6238750), Kaalumaja (4010106),  Pärttõnise (13638750), 
Pärdi-Jaani (3807) ja Allika (1497806).

 » Riigimetsa Majandamise Keskus edastas Lääneranna 
Vallavalitsusele 27.05.2021 kirja Nedrema ja Urita soode 
loodusliku veerežiimi taastamise ja Nedrema järve vee-
taseme tõstmise kavatsusega. RMK kavandab Nedrema 
looduskaitsealal Nedrema ja Urita sihtkaitsevööndites 
loodusliku veerežiimi taastamist ning Nedrema järve 
veetaseme tõstmist. Veetaseme looduslikule tase-
mele tõstmise eesmärk on eelduste loomine märgalaga 
seotud elupaikade ja elustiku seisundi paranemiseks 
ning Nedrema järve ökoloogilise seisundi paranemiseks 
ja kinnikasvamise vältimiseks. Taastamistöö sisaldab 
kuivenduskraavide sulgemist, turbapaisude rajamist ja 
vajadusel puude raiet (nt trassiraie). RMK palus kirjas 
vallavalitsuse  veerežiimi taastamise ja järve veetaseme 
tõstmise kavatsusele seisukohta ja tingimusi, millega 
tuleb arvestada projekteerimise lähteülesande koosta-
misel. Lääneranna Vallavalitsus tutvus Riigimetsa 
Majandamise Keskuse kavandatava tegevuse mater-
jalidega ning kooskõlastab loodusliku veerežiimi taasta-
mise eesmärgil planeeritava tegevuse Nedrema ja Urita 
soodes ning veetaseme tõstmise Nedrema järves.

 » Kiideti heaks ja suunati avalikustamisele perioodil 
19.07–05.08.2021 Lihula Gümnaasiumi arengukava aas-
tateks 2021–2026.

 » Muudeti Lääneranna valla 2021. a hankeplaani ja lisati 
lihthange „Koonga Jupi tee ehitus” eeldatava maksu-
musega 80 000 €. Hanketeate avaldamise ajaks määrati 
august 2021. Hanke korraldamise ja hankelepingute 
täitmise eest vastutavaks isikuks on Rein Kruusmaa. 
Hankemenetlus korraldatakse e-riigihangete keskkon-
nas.

 » Lääneranna valla valimiskomisjoni asukohaks määrati 
Lääneranna Vallavalitsuse hoone aadressiga Jaama 1, 
Lihula linn, Lääneranna vald, 90302 Pärnu maakond. 
2. valimiskomisjoni asukoht avalikustatakse valla vee-
bilehel.

 » Elektrilevi OÜ esitas 08.06.2021 Lääneranna Vallavalit-
susele taotluse, milles palutakse seada sundvaldus Ura 
külas asuvale viiele kinnistule. Sundvalduse seadmise 
eesmärk on talumiskohustuse kehtestamine avalikes 
huvides vajaliku 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini 
ehitamiseks ja kasutamiseks elektrimaakaabelliini 
kaitsevööndis vastavalt projektile TR0328 „Reinu kinnis- 
tu elektrivõrgu ümberehitamise tööprojekt. Ura küla, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond”. Lääneranna Valla-
valitsus on seisukohal, et elektrimaakaabelliin ei takis- 
ta oluliselt kinnisasjade senist kasutamist ja elektri-
maakaabelliini talumine ei too kinnisasjade omanikele 
kaasa lisakulutusi ning hüvitise määramine varalise 
kahju tekitamise eest ei ole põhjendatud. Lääneranna 
Vallavalitsus andis välja korralduse seada sundvaldus 
Elektrilevi OÜ kasuks Lääneranna vallas Ura külas asu-
vatele kinnisasjadele: Ura tee (kinnistu nr 19639450), 
Jürna (1536406), Reinu (30906), Tammiku (3510006), 
Uini (2939806).

 » Mereäärse külas asuval Sadama kinnistul (kinnistu 
registriosa nr 2890106) asuvad sadama kasutamiseks 
mõeldud ehitised: elektrimaakaabelliin, sadama akva-
toorium, muul, kaks paadisilda ja slipp. Sadama kinnis-
tul asuvaid kõiki sadama kasutamiseks mõeldud ehitisi 
ei saa takistamatult kasutada Võrguaia kinnistut (kin- 
nistu registriosa nr 2889606) kasutamata. Sisuliselt 
kasutatakse sadama pidamiseks mõlemat kinnistut 
koos. Mõlema kinnistu omanikud on samad isikud. 
Sadama omaniku sõnul on käsil sadama registreerimine 
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sadamaregistris. Määrati Sadama ja Võrguaia kinnistul 
asuvale sadamale kohanimeks Kadariku sadam.

 » Matsi külas asuval Matsi sadama kinnistul (kinnistu 
registriosa nr 2381506) asuvad sadama kasutamiseks 
mõeldud ehitised: paadikuur, valvurimaja, püüniste 
kuur, sadamakai, kolm varjualust  ja invatualett-vä-
likäimla. Matsi sadama kinnistu kuulub Lääneranna 
vallale. Lääneranna Vallavalitsus kavandab sadama 
registreerimist sadamaregistris. Ajalooliselt ja ka praegu 
on sadama nimena käibel Matsi sadam. Sadamale peab 
olema määratud kohanimi. Matsi sadama kinnistul asu-
vale sadamale  määrati kohanimeks Matsi sadam.

 » Maa-amet esitas 15.02.2021 Lääneranna Vallavalit-
susele nimekirja katastriüksustest, mille suhtes algatati 
maa riigi omandisse jätmise menetlus. Maa-amet palus 
Lääneranna Vallavalitsusel välja selgitada katastritun-
nusega 43001:001:0743 katastriüksuse maa riigi oman-
disse jätmist takistavad asjaolud, anda arvamus maa 
riigi omandisse jätmise kohta ja määrata maale siht- 
otstarve. Pisi-Peebu katastriüksus piirneb Lääneranna 
vallale kuuluva transpordimaa sihtotstarbega Puh-
keküla tee katastriüksusega, Pisi-Peebu katastriüksuse 
ja Puhkeküla tee katastriüksuse ühine piir ei ole kin-
nisasja otstarbekaks kasutamiseks ja majandamiseks 
sobiv, sest Pisi-Peebu katastriüksus ulatub Puhkeküla 
tee katastriüksusel asuvale kohalikule teele. Pisi-Peebu 
katastriüksusel ei lasu maa erastamise ega tagastamise 
nõudeid. Lääneranna Vallavalitsus on arvamusel, et 
Pisi-Peebu katastriüksuse riigi omandisse jätmist takis- 
tavad asjaolud puuduvad juhul, kui Pisi-Peebu ja Puh-
keküla tee ühine piir muudetakse selliseks, et Puhkeküla 
tee katastriüksusel asuva kohaliku tee kasutamine ja 
majandamine on võimalik Pisi-Peebu katastriüksust 
kasutamata. Määrati Pisi-Peebu katastriüksuse sihtots- 
tarbeks  maatulundusmaa.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas 2021. a hanke-
plaani alusel lihtmenetlusega riigihanke „Haridusliku 
erivajadusega õpilaste õppevahendite ost”. Hange oli 
jaotatud kolmeks osaks. Tähtajaks esitas e-riigihangete 
keskkonnas kaks pakkujat kokku 4 pakkumust. Kõik 
pakkumused tunnistati hanke alustingimustele vas-
tavaks. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks oli mada-
lam hind. Hindamisel rakendati pöördmenetlust. Hanke 
edukateks pakkumusteks tunnistati: osas 1 hanke alus-
dokumentides määratud pakkumuse hindamise kritee-

riumide alusel OÜ A&T Trading OÜ (10449847) pakku- 
mus maksumusega kokku 9661,00 €; osas 2 hanke alus-
dokumentides määratud pakkumuse hindamise kri-
teeriumide alusel UAB „Sentios” (302597426) pakku-
mus maksumusega kokku 2107,30 €; osas 3 tunnistati 
hankemenetlus pakkumuste puudumise tõttu nurju-
nuks ja  hankelepingu sõlmimiseks võrdlevate pakku-
mistega korraldati ostumenetlus hanke eseme esialgseid 
tingimusi muutmata. Anti nõustumus edukate pakku-
jatega hankelepingute sõlmimiseks peale 5-tööpäevase 
ooteaja möödumist.

 » Algatati detailplaneering Saastna külas, Käenu kinnis-
tule (41101:001:0081) hoonestusala, ehitusõiguse ula-
tuse, tehnovõrkudega varustamise põhimõtete ning 
keskkonnakaitse, haljastuse ja heakorra tingimuste 
määramiseks. Otsustati jätta algatamata Käenu elu-
asemekoha väljaehitamiseks kavandatavate tegevuste 
keskkonnamõju hindamine, kuna planeeritakse hoo-
nestuse püstitamist ühe kinnistu hoovialal, kus tuleb 
arvestada Matsalu rahvuspargi valitseja ehk Keskkon-
naameti tingimuste ja seisukohaga, et  kavandatavate 
lokaalsete tegevuste elluviimisel ei kaasneks inimtege-
vuse tulemusel ebasoodsat mõju keskkonnaseisundile 
ega looduslikele aladele, sh Natura 2000 võrgustiku 
alale. Kui hoonete projekteerimisel ja püstitamisel 
järgitakse detailplaneeringuga määratud ning Keskkon-
naameti kooskõlastatud üldiseid keskkonnanõudeid, 
siis selle tegevusega ei kaasne olulist mõju looduskesk-
konnale ega negatiivset mõju kultuuripärandile ning 
inimeste tervisele, heaolule ja varale.

 » Kinnitati Lääneranna Vallavalitsuse vallavara 
mahakandmise hindamise komisjoni 05.08.2021 põhi-
vara mahakandmise akt, mille alusel kanda vallavalit- 
suse põhivaradest maha „Bussiootepaviljon Koonga” 
summas 1882,76 eurot.  Mahakandmise põhjuseks on 
bussiootepaviljoni lammutamine.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati üksteist 
eelnõud.

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

Lääneranna Vallavolikogu uudised | Raahel Apsalon 
Avalike suhete spetsialist

 » Lääneranna Vallavolikogu erakorraline istung nel-
japäeval, 22. juulil 2021. a kell 14.00 Lihula vallamaja 
III korruse saalis (Jaama tn 1, Lihula linn) lükkus edasi. 
Volikogu esimees määras istungi uueks toimumise ajaks 
12. augusti 2021.

 » Lääneranna Vallavolikogu aseesimees kutsus kokku 
volikogu istungi 5. augustil 2021. aastal algusega kell 
14.00 Lääneranna Vallamaja III korruse saalis (Jaama tn 
1, Lihula linn). Istung on järelvaadatav YouTube’i kesk-
konnas: https://youtu.be/j3mwLrAEDoo

 » Lääneranna Vallavolikogu istung neljapäeval, 12. 
augustil 2021. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III 

korruse saalis aadressil Jaama tänav 1 Lihula linn, on 
järelvaadatav YouTube’i keskkonnas: https://youtu.be/
GFRvaibY09k 

Lääneranna Vallavalitsus kasutab dokumentide regist- 
reerimisel veebipõhist dokumendihalduskeskkonda. 
Lääneranna Vallavalitsuse dokumendiregister ja otsuste, 
määruste ning korralduste otselingid leiab veebilehelt: 
https://www.laanerannavald.ee/dokumendiregister

Lääneranna Vallavolikogu järgmine Istungi toimumisaeg 
avaldatakse Lääneranna valla veebilehel www.laane- 
rannavald.ee

Sotsiaaltöö spetsialistide  
kontaktid:

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

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

 » Koidu Rummel 
5666 1230,  
koidu.rummel@laaneranna.ee

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

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

OMAVALITSUS
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E t nii avalikkuse kui ka kohaliku poliitika huvi Lihula 
Gümnaasiumi seisu, edasise saatuse ja renoveerimise 

vastu on suur, siis on õigustatud neil teemadel valla lehes 
kirjutada.

Tänaseks on seis selline, et juuli lõpuga on Haridus- ja Tea-
dusministeeriumiga leping allkirjastatud ning raha (1,5 
mln) on kantud üle valla kontole. Miks lepinguga nii kaua 
läks, on pikem jutt.

Haridusministeeriumi saadetud lepingu algvariandis oli 
kirjas gümnaasiumihariduse üleandmine riigile, mis tähen-
danuks gümnaasiumi sulgemist ja alles jäänuks ainult 
põhikool. Meie argumendid, et lähima gümnaasiumini nii 
Pärnu kui ka Haapsallu on üle viiekümne kilomeetri ning 
valla kaugematest nurkadest veelgi rohkem, põrkus kur-
tidele kõrvadele. (Riigi)gümnaasiumist Lihulas Haridus- ja 
Teadusministeeriumis kuulda ei tahetud. Pidasime mitmeid 
videokoosolekuid, vahetasime ja täiendasime lepinguva- 
riante. Volikogu esimees on suhelnud otse ka haridus- ja 
teadusministriga. Lõpuks allkirja saanud lepingusse sai 
kirja vajadus leida sobiv lahendus Lihulale läbirääkimiste 
teel.

Sisuliselt tähendab see seda, et riigigümnaasiumi siiakanti 
suure tõenäosusega lähiajal ei tule. Samas keegi ei keela 
meid pidada gümnaasiumi edasi praegu kehtivatel tingi-
mustel. Peame aga teadma, et see tähendab olulist koor-
must valla eelarvele – nii koolihoone ülalpidamise kui ka 
koolitöö sisu (õpetamise) osas.

Valla hariduse arengukava ja kohalik poliitika
Siinkohal tuleb mängu juba vahepeal pausile pandud valla 
hariduse arengukava ja kohalik poliitika. Vähemasti siiani 
pole ükski volikogus esindatud poliitiline jõud otse öelnud, 
et ei pea gümnaasiumiharidust vallas oluliseks. Eks siin ole 
otsustaja roll juba uuel valitaval volikogul, aga edasi läheme 
renoveerimisega nii, et kõik tehtavad sammud oleksid põh-
jalikult kaalutud ja põhjendatud.

Tänaseks päevaks on meil olemas täpne mõõdistusprojekt ja 

tehtud energiaaudit koos ette-
panekutega sisekliima korrasta-
miseks ning energiatarbimise 
vähendamiseks olemasolevas 
hoones. Probleemiks on see, et õpi-
laste arvust lähtuvalt on õppetööks 
vajalikku pinda umbes 1/3 üle ehk 
ümmarguselt 1000 ruutmeetrit. Koolipersonal ja hoole-
kogu näevad ainsa variandina uue koolimaja ehitamist. 

Lihula Gümnaasiumi arendamise võrdleva 
analüüsi koostamine
Olukorrast väljatulemiseks ja edaspidiste otsustuste liht-
sustamiseks ning põhjendamiseks oleme sõlminud lepingu 
LG arendamise võrdleva analüüsi koostamiseks. Selle 
sisuks on:

 » analüüs ja hinnang olemasoleva Lihula Gümnaasiumi 
hoone tehnilise kasutamise ja renoveerimise otstar-
bekusest kaasaegse põhikooli ja gümnaasiumi õppe-
hoonena;

 » võrdlusanalüüs ja hinnang uue õppehoone rajamiseks;

 » ehituskulude indikatiivne hinnang (olemasoleva re- 
noveerimine vs. uue hoone ehitamine);

 » olemasoleva õppehoone ja võimaliku rajatava õppe-
hoone ekspluatatsioonikulude hinnang.

Peaks kõigile selge olema, et tänastes oludes 1,5 miljoniga 
uut kaasaegset hoonet ehitada ei ole võimalik. Hindamistöö 
peaks valmis saama augusti lõpus ja siis on otsustamise 
koht, kuidas ja millise variandiga edasi minna. Kas ja kui 
mõistlik on kasutada olemasolevat maja või tuleks pro-
jekteerida ja ehitada täiesti uus. Peame hindama ka seda, 
mis see maksma läheb ja kuidas see lahendus sobitub meie 
võimalustega.

Vastust ootavaid küsimusi on palju ja keerulisemaks teeb 
olukorra asjaolu, et samal ajal peab koolis käima ka õppetöö 
ning valla finantsvõimalused olid, on ja jäävad piiratuks.

Lihula Gümnaasiumi renoveerimisest
Rait Maruste 
Lääneranna Vallavolikogu esimees

Andres Hirvela 
Lääneranna vallavanem

SPORT

Discgolf
26.–27. juunil toimus Jõekääru ja Sindi 
discgolfiparkides Eesti Discgolfi Liidu 
karikasarja III etapp, osalejaid oli 280.

Lihula mängijatest tegi tugeva 
tulemuse professionaalklassis mängiv 
Indrek Rajamets, jäädes üldtabelis 
jagama 5. kohta, tagades sellega pääsu 
Eesti meistrivõistlustele discgolfis.

Teised professionaalklassis mängivad 
Lääneranna mehed lõpetasid järgne-
vatel kohtadel: Aimar Alesmaa saavu-
tas 33. koha, Ivar Rajamets 42. koha 
ning Ats Ehasalu lõpetas 47. kohal. 
Kristjan Liiv saavutas professionaal- 
klassi +40 arvestuses 12. koha.

16.–18. juulil selgitati Hiiumaal välja 

Eesti harrastusdiscgolfi parimad. 
Sportland Randmäe ja Pühalepa disc-
golfiparkides toimusid Eesti Discgolfi 
Liidu ja Dagö Discgolfi Klubi korral-
datud Eesti harrastajate meistrivõist-
lused discgolfis 2021. Võistlusest võttis 
osa 332 mängijat. Viimane võistlus-
päev MA2 divisjoni 83 mängija seas 
lõppes neljale Lihula Discgolfi Klubi 
liikmele igati edukalt. Ivar Rajametsa 
tulemuseks jäi kolmandal võistlus-
päeval +5 ning sellega saavutas ta 
auväärse 4. koha, samuti osaleb Ivar 
augusti lõpus Eesti meistrivõistlustel 
discgolfis. Karel Üksvärav saavutas 
10. koha, Kristjan Liiv 22. koha ja Ats 
Ehasalu 59. koha. MA3 divisjoni 119 
mängija seas mänginud Andry Raud-
kivi lõpetades üldtabelis 47. kohal.

8. augustil selgitati Jõulumäe discgolfi- 
pargis välja  Pärnumaa parimad disc-
golfarid. Võistlusel osales 68 mängijat, 
viis nendest Lihula Discgolfi Klubist. 

MA3 divisjoni 34 mängija seast jäi 
viimasel ringil esimest kohta jagama 
Reno Mark. Ümbermängimise 
tulemusena saavutas Reno väärika II 
koha. Samas divisjonis mängiv Andry 
Raudkivi jäi jagama 9. kohta.

MPO divisjonis mänginud Indrek 
Rajamets lõpetas võistluspäeva 6. 
kohal, Ats Ehasalu 7. kohal ning Karel 
üksvärav 11. kohal.

Jalgpall ja kergejõustik
Põhjalikud kokkuvõtted valla ja 
ümberkaudsete piirkondade üritus- 

Spordiuudised | Periood: 
10. juuni – 10. august 2021

Foto: Joosep Michels

MAJANDUS
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September

4.–5.09 kell 10.00 Massu Ratsa- 
klubis takistussõiduvõistlus Massu 
Sügis 2021. Avatud kohvik

4.09 kell 20.00 Metsküla rah-
vamajas laulu- ja tantsupidu. 
ENERGIJA vanadekodu sega-
koori kontsert öölaulupeo võtmes. 
Show-bänd The Jauram Kings ning 
tantsuansambel Jurmala 73. DJ 
Kohalik Kutt

8.09 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas film „Appi, ma kahandasin 
sõbrad”. Pilet 3 €

12.09 kell 12.00 Lihula mõisas aja-
looklubi ettekanne arhivaar Kalev 
Jaagolt „Rahvusarhiivi ajaloost” 
–  kuidas hakati Eestis koguma 
arhiiviandmeid ja kuidas see 
toimus 20. sajandi vältel

12.09 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus jumalateenistus armu-
lauaga

13.09 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas film „Vee peal”. Pilet 5 €, alla 
12 a mittesoovitatav

15.–19.09 Lihula kultuurimajas 
Matsalu Loodusfilmide Festival

22.09 kell 19.00 Lihula kultuuri- 
majas animafilm „Boss beebi: 
pereäri”. Pilet 3 €

24.–26.09 Lihula üksikkompanii 
korraldatav patrullvõistlus Sügis-
torm. 26.09 lõpetamine Lihula 
mõisamäel, publik ja pealtvaatajad 
on väga oodatud

26.09 kell 10.00 Kõmsi rahva- 
majas ja majaesisel platsil tradit-
siooniline Hanila maapäev 2021 
ja mihklipäeva laat. Talutooted, 
kodukohvikud, näitused, degus-
teerimised, meeleolumuusika, 
maapäeva õnneloos ja palju muud. 

SPORT

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

test ja (noor)sportlaste saavutustest on 
Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi veebi- 
lehel www.lljk.ee

Maadlus
Juunikuu alguses käis Virtsu noor-
mees Eerik Pank Rumeenias võist-
luslaagris, kus saavutas UWW (üle-
maailmse maadlusliidu) turniiril kuni 
130 kg kaaluvate sportlaste seas 4. 
koha.

13.06 toimusid Valgas Eesti meist- 
rivõistlused rannamaadluses, kus 
Lääneranna spordikooli kasvandik 
Stefan-Lauri Mölder saavutas kuni 80 
kg kaaluvate noormeeste seas I koha ja 
tuli Eesti meistriks.

18.–19.06 osalesime kahe Lääneranna 
spordikooli maadlusosakonna õpi-
lasega Rakveres sumomaadluse Eesti 
meistrivõistlustel. Gregor-Hendrik 
Mölder saavutas U14 vanuseklassis 
kuni 50 kg kehakaalus III koha. Charli 
Takk saavutas samas vanusegrupis ja 
kategoorias 9. koha.

21.–27.06 osales Stefan-Lauri Mölder  
Eesti Kreeka-Rooma maadluse koon-
dise U16 vanuseastme laagris Kam-
meris. Samal ajal, 25.–28.06 toimus 
Eesti juunioride koondise laager 
Viljandi uues maadluskeskuses, kus 
valmistus Euroopa meistrivõistlusteks 
Eerik Pank.

30.06–04.07 toimusid Euroopa meist- 
rivõistlused Kreeka-Rooma maad-
luses juunioridele (U20) Saksamaal 
Dortmundis. Lääneranna valda esin-
das seal Eerik Pank, kes osales esimest 
korda nii kõrge tasemega võistlustel. 
Eerik suutis tugevale poolakale vastu 
panna ligi kaks minutit. Paraku tuli 
hilisemalt pronksmedali võitjalt võtta 
vastu kaotus ja leppida 15. kohaga.

Maadluspäevad ja laagrid

Lääneranna Spordikooli maadlusosa-
konna järelkasv, maadlusnoored laa- 
gerdasid 12. korda juulikuus viis päeva 
Abjas, laagris osales 24 noort ja pea- 
miselt tegeleme laagris üldfüüsilise 
ettevalmistusega hooajaks.

Lisaks Eerik Pangale oli noortekoon-
disega juulikuus Abjas laagris Ste-
fan-Lauri Mölder. Kahes kõrgetaseme-
lises laagris osalenud Stefan realiseeris 
vormi hoopis sumomaadluse Euroopa 
meistrivõistlustel, saavutades Eesti 
koondisega meeskondlikus arvestuses 
I koha. Sealjuures alistas Stefan mitu 
Euroopa meistrit ja medalimeest. Isik-
likus arvestuses jäi Stefani parimaks 
Poolas toimunud EMK-il 5. koht.

7.08.2021 on ajalooline päev Lääne-
ranna valla spordiajaloos, sest esimest 
korda jagati Eesti meistritiitlid Lihu-
las. Varasemalt on Lihulas toimunud 
Maastikuvibu Liidu korraldatud sise-
laskmise meistrivõistluseid, aga see jäi 
Lihula valla aega. Lihula uue spordi-
hoone avamise üritusena toimusid siin 
täiskasvanute Eesti meistrivõistlused 
sumomaadluses. Lääneranna spor-
dikooli õpilane Stefan-Lauri Mölder 
saavutas –77 kg kaalukategoorias 
meeste arvestuses Eesti meistrivõist-
luste hõbemedali.

Vibulaskmine
12. juunil saavutas maastikuvibu 
klubide karika 3. etapil Otepääl 
3D-loomade laskmises Aare Lauren 
meeste jahivibude klassis I koha. 24. 
juunil saavutas klubide karika 4. etapil 
Kanaveres jahiringis Aire Lauren 
naiste jahivibude klassis II koha ja 
Aare Lauren meeste jahivibude klassis 
I koha. 4. juulil saavutas Aare Lauren 
klubide karika 5. etapil Lootvinas 
loomaringis meeste jahivibude klassis 
I koha. 

30.07–01.08 saavutas Aare Lauren 
maastikulaskmise Eesti meistrivõist-
lustel meeste jahivibude klassis I koha 
ja tuli Eesti meistriks. Meistrivõistlus-
tel võisteldi kolmel päeval: 1. päeval 
lasti loomaring (28 märki, loomapilti-
desse laskmine 3 noolega, esimese 
tabamuseni); 2. päeval lasti maasti-
kuring (pabermärklehed, 28 märki, 
nelja noolega laskmine); 3. päeval lasti 
jahiring (samuti 28 märki, paberleh- 
tedesse laskmine). Erinevus kahe dist-
sipiini vahel on märklehtede kujun-
duses ja laskmisdistantside pikkustes. 
Kui maastikuringis tuleb lasta val-
ge-musti märklehti natuke kaugemalt, 
kuid enamasti ühest laskekohast, siis 
jahiringis on üleni mustad märklehed 
valge keskkohaga. Laskmiskohad on 
veidi lähemal, kuid samas laskekohas 
on kaks kuni neli erinevat laskeposit-
siooni.

7. augustil Puiatus toimunud Eesti 
meistrivõistlustel vibuspordis sai 
Aare Lauren olümpiaringi harjutuses 
meeste vaistuvibude klassis I koha ja 
tuli Eesti meistriks.

Ratsutamine
1. augustil toimus Perila tallides 
noorhobuste tšempionaadi komp- 
leksvõistluse finaal, kus 4-aastaste 
hobuste klassis osales rekordiliselt 
41 hobust. Väga tugevas ja tihedas 
konkurent-sis saavuta-
sid III koha Vaike 
Reinmaa ESH 
(eesti sporthobu-
sel) Harper V.

Just sellest 
vanusest alates 
l u b a t a k s e 
hobused võist-
lema ja hobused 
on oma võistlus-
karjääri alguses.

KULTUURLääneranna valla kultuurikava
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Lääneranna Teataja toimetus 
Lääneranna Vallavalitsus,  
Jaama 1, Lihula 90302

 
E-post: ajaleht@laaneranna.ee 
ajaleht.laaneranna.ee

Toimetaja –Raahel Apsalon 
Tel 472 4640 
E-post: raahel.apsalon@laaneranna.ee 
 
Keeletoimetaja – Anu Rooseniit (OÜ Keeletoimetus) 
Küljendaja – Raahel Apsalon 
Print – SYS Print (SYS Agentuur OÜ)

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 
Facebooki leheküljel laanerannavald

Leia meid Instagramis @laaneranna

Tere jälle!
Oogi sui läbi, seda va vett kallab kut oa-
varrest. Mis maha peab soama see soab, 
terve sui ep tulnd tilkagi, nüüd tuleb 
köik korraga. Üks ütles, et eesti mehed 
oo matsid, see on jummala vale jutt, 
ma nägin kuda üks mees hoidis ilusti 
vihmasirmi naese pea kohal, kui see 
oma autorehvi vahetas. Tõeline mees! 
Meitel juhtus suur õnnetus, buss vajus 
kraavi ja sõitis kolm posti vilta, ühe 
viis kohe kaasa. Ma ole väga uudishim-
ulik, tahaks kohe teada, kes see viitsis 
öösi selle lambi lahti monteerida. Jo 
varsti paistab, kelle õues see sirab. Jäl-
legit – tõeline mees!

Mool käis õde külas, olli oma vana-
mehe peale vihastand ja tuli mõneks 

päevaks moo 
juurde närve puh-
kama. Ta olli vanamehe käest küsinud, 
et naabrimees musitab iga hommikul 
oma naist, kui see tööle läheb, et miks 
tema seda ei tee. Mees ütelnd, et see 
naabrinaine oo ju nii kole, ei mina 
taha teda musitada. Tõeline mees – 
ikkagit oma! Me saime kõvasti lõugu 
lõksutada ja juttu jätkus kauemaks. 
Kui ta läind oli, mool ikka lõuad veel 
plagisesid tükk aega. Mis sest et kuula-
jaid enam polnd. Eks sii ole teisigi, kes 
ei kuula vaid ainult plagisevad. 

Ma lugesi kuskilt, et vanad  inkad või 
ollid need roomlased, täpselt enam es 
mäleta, aga need ollid pandeemia ajal 
oma isandad jumalatele annetanud. 
Ma küll ei vihja..., aga ilus komme olli. 
Eestlased enamus maausku ja seal 

annetakse ka ju maaemale, meitel 
võiks koa selline komme olla. Meitel 
neid tõelisi mehi niiet tapab, mõne  
võiks ikke kinkida, aga peab hoolega 
valima, mis pandeemiast me vabaneda 
tahame, kas poliitilisest või siis medit-
siinilisest. Vöibolla oo üldsegi maru-
taud.

Ma sai kontserdil ühe töelise mehe 
käost nõnna sõimata, et mingit termi-
naali ajas taga. Ega meitel mingi sadam 
pole. Ise istus pommis peaga autorooli 
ja käis sula toomas ja siis söimas edasi. 
No ikke tõeline mees. Peab Virtsu 
elama minema – seal vabu tõelisi mehi 
rohkem.

Teite Iida

Lääneranna Teataja nr 6 
(40) 2021 lahendus

Lisainfo ja eelregistreerimine: 
5253236; www.facebook.com/
KomsiRM

26.09 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus jumalateenistus armu-
lauaga

29.09 kell 15.00 Mihkli kirikus 
kontsert. Trompetil Indrek Vau, 
orelil Piret Aidulo. Kavas Liszt, 
Mägi, Sisask jt. Kontserdi toi-
mumist toetab Lääneranna Valla-
valitsus. Sissepääs tasuta

29.06 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas Eesti film „Sandra saab tööd”. 
Pilet 5 €, alla 12 a mittesoovitatav

Oktoober

1.10 kell 12.00 Kõmsi rahvamajas 
Lääneranna valla eakate päev 2021. 
Eelregistreerimine ja transpordi 
vajadusest teatamine hiljemalt 
24.09 oma piirkonna sotsiaaltöö 
spetsialistile: Koidu Rummel, 
5666 1230, koidu.rummel@laane- 
ranna.ee; Maie Ausmeel, 5886 2187, 
m a i e . a u s m e e l @ l a a n e r a n n a . e e ; 
Marelle Minn, 5387 6988, marelle.
minn@laaneranna.ee. Lisainfo ja 

registreerimine: Lea Mäeorg, 525 
3236, leamaeorg@gmail.com 

1.10 kell 17.00 Lihula Muusika- ja 
Kunstikoolis kontsert rahvusvahe-
lise muusikapäeva tähistamiseks

1.10 kell 20.00 Lõpe klubis pidu 
Untsakate ja Valvo Valguriga. Pilet 
eelmüügist 10 € (kuni 20.09), koha-
peal 15 €

2.10 kell 11.00 Lihula spordi-
hoones Eesti juunioride (U21) 
vanuseastme meistrivõistlused, 
naiste-, vaba- ja Kreeka-Rooma 
maadluses

2.–3.10 kell 11.00 Lihula spordi-
hoones XI Gustav Vahari mäles-
tusvõistlused

4.10 kell 19.00 
Lihula kultuuri-
majas Eesti film 
„Sandra saab 
tööd”. Pilet 5 €, 
alla 12 a mit-
tesoovitatav

08.10 kell 19.00 
Lihula kultuuri-
majas Rakvere 

teatri etendus „Kõike head, vana 
toriseja”. Pilet 16/14 €. Piletite 
broneerimine T–R kell 10.00–16.00 
Lihula kultuurimajas või tel 477 
8191

17.10 kell 12.00 Lihula mõisas aja-
looklubi ettekanne ajaloolane Ain 
Mäesalult „Muistseid lahingupaiku 
otsides” – tänapäeval on otsitud 
1217. aasta madisepäeva lahingu 
paika ja teisigi lahingupaiku, s.h 
Lembitu pealuud. Millised on 
edusammud?

20.10 kell 11.00 Lihula Kultuuri-
majas Kuressaare teatri etendus 
„Sipsik”. Pilet 9 €, sülelapsele 4 €. 
Piletite broneerimine T–R kell 
10.00–16.00 Lihula kultuurimajas 
või tel 477 8191
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REAKUULUTUSED

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

Jalgrataste rent, remont ja hooldus Lihulas 
Info mob 523 6933, Ants Urb

4-liikmeline perekond soovib Lihulas või Lihula lähistel pike-
maks perioodiks üürida 2–4-toalist maja/majaosa/korterit. 
Tel nr 5684 8863 (Olandra) või 5627 1912 (Karlis)

Tänavakivide paigaldus, aedade ehitus ja muruplatside rajamine 
Pärnumaal ja Läänemaal. Kogemust 20 aastat! 
OÜ Kivivennad, tel 551 9855

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.

Järgmine, septembrikuu number jõuab post-

kastidesse oktoobrikuu esimestel päevadel.

REKLAAMI TELLIMINE JA

KAASTÖÖDE ESITAMINE 

ajaleht@laaneranna.ee 
Tel 472 4640

PUKSIIRIABI
Avariiliste ja remonti vaja-

vate sõidukite vedu 
Autoromude ja muu tehnika 

vedu vanarauda

AUTOABI 
Uste avamine I Käivitamine 

Rehviabi

 
+ 372 505 3741  

Abi saabub Lihulast

KUI SOOVID MÜÜA OMA MAAD,  

SIIS MÜÜ SEE KOHALIKULE MAAHARIJALE.

PAKUME PARIMAT HINDA,  

KUNA HARIME OMA MAID ISE

Huvi korral helista tel 5666 2082, 511 2428  

või võta meiega ühendust lopeagro@lopeagro.ee

tel 5564 5433
Argo Kaas

KÜMBLUSTÜNNI

RENT LIULAS

+372 56 99 33 50

WWW.TÜNNIKÜMBLUS.EE

 

TÜNNIKÜMBLUS

8. september alates 10.00

LIHULA 
KULTUURIMAJAS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

9. september alates 10.00

VARBLA 
TEENUSEKESKUSES

Etteregistreerimine 
tel 4496 624, 5242 485

10. september alates 10.00

KÕMSI 
RAHVAMAJAS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

14. september alates 10.00

KULLAMAAL 
GOLDENBECKI MAJAS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

1. oktoober alates 10.00

LÕPE 
KLUBIS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454 

kuivasilmatest / silmarõhu mõõtmine / optilised päikeseprillid

       

      N-Ehitus pakub lisaks ehitustöödele ka kvaliteetset kaeve-ja veoteenust. 

 Ekskavaatoriks 2.6 t Hyundai 
 Lisadeks 30, 60, 120 cm kaeve-ja planeerimiskopad, kobestus/juurekihv, haarats 
 Töötund juhiga 30 eur/h, min tööaeg 4 h 
 Transport kokkuleppel 
 Veoteenus 12 m3 multilift veoautoga 
 Kallutav traktor T-16 väiksemate koguste veoks keerulisemates tingimustes 
 Hinnad km-ta 
 Masinate asukoht Lihula, Lääneranna vald 
 Kontakt: mairokanter@gmail.com või 55659247 

LÄÄNERANNA NOORTELEHT 
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Lääneranna Noortekeskuse tegus suvi

LÄÄNERANNA LUMEHELBEKESE TOIMETUS 
LÄÄNERANNA NOORTEKESKUS 
PENIJÕE TEE 2,  
LIHULA 90304

Kui Sulle on silma jäänud mõni sündmus, mida võiks kajastada, või noor, kelle 
tegemistest kirjutada, anna sellest palun teada noortekeskus@laaneranna.ee

TOIMETAJAD  
KARMEN PIKKMETS, MAREENA METSMAA, 
INDREK KIVISALU, CARMEN-KATRIINE SÄRAK,  
KULLA SAATMÄE

KEELETOIMETAJA - ANU ROOSENIIT (OÜ KEELETOIMETUS)
TRÜKK - SYS PRINT

E-POST - NOORTEKESKUS@LAANERANNA.EE

LEIA MEID INSTAGRAMIS 
@LAANERANNALUMEHELBEKE

Mareena Metsmaa
Lääneranna Lumehelbekese toimetaja

28.06–11.07 toimus Lääneranna Noortemaleva I vahetus, kuhu 
tulid kokku heakorratöid tegema 13–15-aastased noored. Kahe 
malevanädala sisse mahtus palju tööd, huvitavaid ühistegevusi 
ning kaks väljasõitu. Esimene vahetus oli ööbimiseta ja tegutseti 
Lihulas. Korrastati Lihula park, Lihula Gümnaasiumi staadion, las-
teaia hoov ja kultuurimaja ümbrus.

04.07–18.07 toimus Lääneranna Noortemaleva II vahetus, kuhu 
olid registreerinud end noored vanuses 16–18 eluaastat. Selle 
malevarühma koduks oli kahe nädala vältel Lõpe klubi. Tegutseti 
üle terve valla: Lõpel, Koongas, Mihklis, Kirblas, Varblas ja Hani-
las. Maleva viimane õhtu lõpetati tünnisauna ja mõnusa olemise-
ga üksteise seltskonnas, kus juttu jagus hiliste öötundideni. Järg-
misel hommikul oli pärast tagasisideringi tunda pisut kurbust, et 
juba oligi kaks nädalat läbi ja suur malevapere lahku minemas. 

Tänavu toimus ka 20.–24.07 Lääneranna Noortekeskuse (õpihuvi) 
suvelaager Pivarootsis. Viie päeva jooksul käisid noori inspiree-
rimas mitmed tuntud inimesed: Marilyn Jurman, Martin Algus, 
Arlet Palmiste, Madeleyn Kurg, Andres Eelmaa, Karmen Kozma, 
Karmen Karus ja teised. Loomulikult sai ka tantsida. Tantsulisi 
tegevusi juhendas juba tuttav Sharlotte Parvei. Viimasel õhtul 
toimus 90ndate stiilipidu, mis oli väga meeleolukas. Lahkudes 
olid noored nukrad, et laager juba läbi sai, kuid lubasid ka järg-
misel aastal jälle tulla. Ei puudunud pisaradki, kui oli aeg lahkuda. 
Suvelaager osutus edukaks ning kindlasti võttis iga noor endaga 

miskit kaasa, olgu selleks siis inspiratsioonilaine, uued sõbrad või 
kaunid mälestused. 

Augusti alguses oli aeg Lääneranna Noortekeskuse päevalaag-
riks. Ööbimiseta laagrisse tulid kohale noored vanuses 7–11 
eluaastat. Kolmel päeval tehti mitmeid erinevaid tegevusi, nagu 
näiteks olümpiat, mängiti mänge ja tantsiti. Kolmandal päeval, 
kui lapsevanemad oma lastele järele tulid, esinesid noored ka 
tantsukavaga ja said diplomid osalemise eest. 

Suvehooaja lõpetuseks toimus Lihula mõisamäel 12. augustil 
Lääneranna noortepäev. Praeguste piirangute valguses leiti la-
hendus, kuidas sellegipoolest noortepäeva korraldada, sest üks 
oli kindel – noortepäev ära ei jää. Sellesse päeva oli planeeritud 
tegevusi nii suurtele kui väikestele: näomaalingud, Exitmobiili 
põgenemistuba, batuudid ja palju muud. Õhtuse kontserdi pea- 
esinejaks oli noorte seas populaarne Pluuto. Üks vinge päev, mis 
jääb meelde!

Selline oligi tänavune suvehooaeg Lääneranna Noorte- 
keskuses, palju sai tehtud ning ees ootab juba sügishooaeg, 
mil noortekad jälle avatakse. Aitäh kõigile noortele, keda 
nägime suvehooajal osalemas noortekeskuse ettevõtmistel, 
ja meie ägedatele noorsootöötajatele ning kohtume juba 
sügisel!

Suvi on jõudnud lõpule ning seljataha jääb tegevusterohke suvehooaeg nii meie noortele kui noorsootöötajatele. Kolme kuu 
sisse mahtus kaks malevavahetust, viiepäevane suve- ja kolmepäevane päevalaager ning lõpuks ka iga-aastane noortepäev.

Fotod: Mareena Metsmaa
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Koolis on küll olemas kaasaegsed vahen-
did erinevate huvialadega tegelemiseks, 
aga teinekord jääb vajaka nende kvalitee-
dist või lausa õppekavas olevate teadmis-
te praktiseerimise võimalustest. Taolised 
asjaolud tekitavad eelkõige noortes ar-
vamust, et Lihula Gümnaasiumi hariduse 
kvaliteet on madal ning seetõttu suundu-
takse õppima linnadesse, kus tuntakse, et 
omandatakse paremal tasemel haridus. 
Jääb aga märkamata, et reaalsuses võib 
ka Lihula Gümnaasiumis õppides jõuda 
kaugemale, kui riigi keskmisel tasemel 
keskkoolides õppides. „Kes õppida tahab, 
saab seda teha igal pool,” ning antud väi-
det on kinnitanud vilistlased, kes on peale 
gümnaasiumihariduse omandamist suun-
dunud maailmatasemel ülikoolidesse. Li-
hula Gümnaasiumi koolimaja vajab lihtsalt 
uuendamist, et muuta atraktiivsemaks 
seal olevad õppimisvõimalused ning rõhu-
tada hariduse head taset. Hea maine kut-
sub kohale helged pead.

KUI KOOLIMAJA EI MUUDETA 
INNOVAATILISEMAKS NING EI 
TÄIENDATA KOOLI VÕIMALUSI, 
SIIS JÄÄVAD SIIA LÕPUKS ÕPPIMA 
AINULT ÜKSIKUD KOHALIKUD 
GÜMNAASIUMIEAS NOORED. VÄHENEV 
ÕPILASTE ARV TÄHENDAKS AGA 
VANEMA KOOLIASTME SULGEMIST. 

Taoline tegevus kahjustaks kõvasti kogu 
Lääneranna valla kogukonda ning selle 
tulevikuvaateid. Keskkooliealistel noortel 
tekib tugev side just selle paigaga, kus 
nad õpivad, kuna see on koht, mis muutub 

eneseotsingutel turvaliseks ja koduseks 
paigaks. Ilma gümnaasiumita ei oleks Lää-
nerannas enam nii palju noori, kes tuleks 
tagasi eelmiste põlvkondade tehtud tööd 
nautima ning järgmiste jaoks seda veelgi 
paremaks muutma. 

Lisaks ei ole kõik põhikooli lõpetanud noo-
red valmis valima suunda, millega enda 
tulevikku siduda ning selle kõrvalt asuda 
veel omaette elama ja ise enda eest hoolt 
kandma. Kaugemale kooli minek nõuab 
veel lisaraha sõidu ja söögi, halvemal juhul 
ka korteri üüri peale. Mõnel perel aga ei 
ole piisavalt ressursse, et selline elukorral-
dus saaks toimida ja kui noore kodukohas 
polegi võimalik keskharidust omandada, 
on suur võimalus, et see eluetapp jääb-
ki läbimata. Seetõttu süveneb hariduslik 
ebavõrdsus. On noori, kes soovivad güm-
naasiumis keskenduda õppimisele, hobi-
dele ja oma tulevikuplaanidele. Kui aga 
nad peavad tegelema kõigele mainitule 
lisaks veel olmemuredega, siis jäävad nen-
de oma plaanid tagaplaanile ning isiklikud 
eesmärgid jäävad kas täitmata või võib 
noor kergemini läbi põleda ja üle tööta-
da. Just seetõttu on vaja nii Lääneranna 
kui ka teiste noorte võimalust omandada 
keskharidus oma kodukohas, et saaks kes-
kenduda täielikult enese arendamisele ja 
ettevalmistamisele tulevaseks eluks.

Viimasel ajal on palju arutatud Lihula Güm-
naasiumi vanema kooliastme ning ka kooli 
hoone tuleviku üle. Tekib aga küsimus, kui 
paljusid aspekte on läbi arutatud kooli õpi-

lastega? Kas keegi on nende käest küsinud, 
mis vajaks nende arvates kõige rohkem ja 
kiiremini parandamist? Noored näevad 
probleeme teise nurga alt kui õpetajad ja 
valla otsustajad. Noored näevad just neid 
murekohti, mis võiksid muuta kooli võima-
lusi mitmekesisemaks, haridust kvaliteet-
semaks ning kooli üleüldiselt konkurentsi-
võimelisemaks.

KVALITEETSE KESKHARIDUSE 
OMANDAMISE VÕIMALUS PEAB OLEMA 
IGAL NOOREL NING SEDA NII OMA 
KODUKOHAS KUI KA KAUGEMAL. 

Vaatamata Lihula Gümnaasiumi väiksele 
õpilaste arvule, on siiski õpilasi, kes soo-
vivad siin õppida, kuna tegelikult on siin 
võimalik omandada heal tasemel haridust, 
mille abil on võimalik suunduda laia maa-
ilma suuri tegusid tegema. Selleks, et see 
nii ka jääks, tuleks kokku kutsuda Lihula 
Gümnaasiumi juhtkond, õpilaste esindajad 
ning Lääneranna Vallavolikogu, et leida 
lahendusi nii kooli noorte kui ka töötajate 
märgatud probleemidele, mis võivad takis-
tada hea hariduse omandamist.

HOIDKEM LIHULA GÜMNAASIUMIT 
JA TEHKEM NII, ET KA PRAEGUSTE 
PÕHIKOOLIEALISTE JA NOOREMATE 
LASTE CV-DEST OLEKS VÕIMALIK 
KUNAGI LUGEDA „KESKHARIDUS 
OMANDATUD LIHULA GÜMNAASIUMIS” 
NING ET SEE OMAKS SAMA SUURT 
KAALU KUI „KESKHARIDUS OMANDATUD 
TALLINNA 21. KOOLIS”.

MIDA OODATA LIHULA 
GÜMNAASIUMIST?

ÜTLE ENDA KODUKOHA 
ARENGUS SÕNA SEKKA!

LÄÄNERANNA 
NOORTEKESKUSE TEGUS 
SUVI

Mida oodata Lihula Gümnaasiumist?
Lii Urb 
Lihula Gümnaasiumi vilistlane

Juba mõnda aega hirmutavad Lihula Gümnaasiumi õpilasi kuulujutud, mille kohaselt ei ole paari aasta pärast enam võimalik neil 
oma kodukohas keskharidust omandada. Või kui see siiski on võimalik, siis saab oma haridusteed jätkata uuendamata hoones, 
kus puuduvad kaasaegsed ruumilahendused ning võimalused, rääkimata isegi elementaarsest looduslaborist või kogu koolipe-
ret mahutavast auditooriumist. 
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Hea Lääneranna 
valla noor!

Lääneranna Lumehelbekese toimetus kutsub Sind 
üles jagama meiega Sinu tehtud luuletusi,  joonis-
tusi, ristsõnu, kirjandeid, mõistatusi, karikatuure ja 
teisi loovtöid. Avaldame Sinu töid noortelehe erine-
vatel veergudel või Lääneranna Noorteportaalis.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST 
NOORTEKESKUS@LAANERANNA.EE

Idee autor: Indrek Kivisalu
Teostus: Carmen-Katriine Särak

Värvi mind!

LÄÄNERANNA NOORTELEHT 
LUMEHELBEKE 2021/32

Ütle enda kodukoha arengus sõna sekka!

17. oktoobril tuleb Eesti rahvas taas kokku, et anda oma panus demokraatiasse – toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu va-
limised. Iga linn ja vald saab endale uue volikogu ning ka linna-/vallavalitsuse, kes järgneva nelja aasta vältel hakkab kohalikul 
tasandil otsuseid tegema.

Erik Mikkus 
Eesti Noorteühenduste Liidu avaliku poliitika spetsialist
Lihula Gümnaasiumi vilistlane

Miks on oluline valima minna?

Valimised on demokraatlikus ühiskonnas kõige olulisem viis kaasa 
rääkida. Sügisel antud häälest sõltub päriselt see, mis Sinu kodu-
kohas edaspidi toimub, ning see pole vaid sõnakõlks. Kohalikul 
omavalitsusel on oluline roll selles, milline Sinu igapäevaelu välja 
näeb, sest just valla- või linnavolikogu otsustab kohaliku elukesk-
konna, teede ja tänavate, ühistranspordi üle. Kuid veel enam, ko-
halik omavalitsus korraldab lasteaedade, koolide, huvitegevuse, 
raamatukogude ja paljude muude asutuste tegevust, millega Sa 
iga päev kokku puutud.

Seega on valimised Sinu võimalus otsustada selle üle, mis 
Sinu igapäevaelus saama hakkab. Kas soovid paremat ühis-
transpordiühendust või et vald pööraks rohkem tähelepa-
nu keskkonnale? Kas tahaksid näha uusi vabaajaveetmise 
võimalusi või hoopis ilusamat ruumiplaneeringut? Need on 
kõik teemad, mida Sinu antud hääl mõjutab.  

Kuid sellest veelgi tähtsam on näidata, et noored on olulised. 
Noortele ei tohiks mõelda vaid kord nelja aasta tagant valimiste 
saabudes, vaid pidevalt ja alati. Valima minnes saad anda enda 
hääle selleks, et noored poleks pelgalt kuskil taustal, vaid et mei-
le mõeldaks iga otsuse vastuvõtmisel.

Miks on sinu, 16–17aastase noore, hääl oluline?

Kas oled märganud, et paljud poliitikute valimislubadused on suu-
natud justkui ainult vanematele inimestele? Meie ühiskond vana-
neb: inimesed jäävad aastatega aina vanemaks, kuid lapsi selle 
tasakaalustamiseks piisavalt ei sünni. Ning paljud noored ei ole 
jõudnud veel valimisikka. See ongi oluline tõsiasi, mis ka poliiti-
kuid pigem vanemaealistele keskenduma ajendab – noori on vähe 
ja nende seisukohti peetakse ebaolulisteks. Pensionäride võima-
lustest ja vajadustest rääkimine on küll kahtlemata oluline, ent 
kui palju see noorte igapäevaelu mõjutab ja kodukandi arengut 
edasi viib?

Selle probleemi lahendamiseks ning noortele suurema otsustus- 
õiguse andmiseks muudeti 2015. aastal Eesti Noorteühendus-
te Liidu eestvedamisel Eesti Vabariigi põhiseadust, mis kohaliku 
omavalitsuse volikogu valimistel ka 16- ja 17-aastastel hääleta-
da lubab. Seega on teist korda võimalus veelgi suuremal hulgal 
noortel demokraatias osaleda – võimalus, mida tuleks julgelt ära 
kasutada!

Mida pead valimistest teadma?

Kogu valimiste korralduslik info saadetakse kõigile valimisealiste-
le elektroonselt, seega suuna enda eesti.ee e-posti aadress edasi 
igapäevasele e-posti aadressile ning jää infot ootama! Valida saad 
11.–16. oktoobrini elektroonselt või 11.–17. oktoobrini valimis- 
jaoskonnas.

Kui septembris kandidaadid ja valimisplatvormid avalikustatakse, 
asu uurima, millised on kandidaatide lubadused, ning mõtle, mis 
on neist päriselt realistlikud. Hoia silm peal ka sellel, millised luba-
dused ka tegelikult võiksid kohalikus omavalitsuses teoks saada 
ning millised on hoopis riiklikud teemad. 

DEBATID JA ARUTELUD – KUI NEED TOIMUVAD – ON IDEAALNE 
VÕIMALUS KÜSIDA, KÜSIDA JA VEEL KORD KÜSIDA NENDE 
TEEMADE KOHTA, MIS ON JUST SULLE OLULISED. SEALJUURES 
EI TASU LEPPIDA ÜMMARGUSTE JA ILUSTATUD VASTUSTEGA, 
VAID PÄRISELT VÄLJA SELGITADA, MILLISED ON KANDIDAADI, 
VALIMISLIIDU VÕI ERAKONNA VAATED MINGIL TEEMAL.

Häid nippe ja kasulikku infot jagab Instagramis @valimiskast, 
mida jälgima asudes võid kindel olla, et oled sügisel valmis teadli-
ku valiku tegema. Sealt saad infot selle kohta, millised on kohaliku 
omavalitsuse ülesanded, kuidas demokraatia toimib, kuidas ära 
tunda valimiskampaaniat ja palju muud.

Seega ära lase võimalust käest, vaid uuri, tee teadlik valik ja Seega ära lase võimalust käest, vaid uuri, tee teadlik valik ja 
ütle enda kodukoha arengul sõna sekka – mine oktoobris valima!ütle enda kodukoha arengul sõna sekka – mine oktoobris valima!

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM, ÕIGUSKANTSLER JA EESTI NOORTEÜHENDUSTE 
LIIT ON SÕNASTANUD KA VALIMISTE HEA TAVA, MIS ON OLULINE ABILINE VALIMISTE 
AJAL KOOLIS ERAPOOLETUSE HOIDMISEKS.

Kooli soov tuua valimised noortele lähemale ning selgitada riigi toimimise põhimõtteid 
on väga teretulnud. Valimiste eel võib koolitundides õpilastega arutada, mida tähenda-
vad erinevad valimised ning millised on kohaliku omavalitsuse volikogu ja selle liikme 
volitused ning võimalused. Kool saab kutsuda valimisealisi õpilasi üles kasutama oma 
hääleõigust ning kujundama seeläbi kodukoha tulevikku. Õpilased on valikutes vabad: 
igaühel on õigus otsustada, kas ja kelle poolt ta hääletab.
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Hea Lääneranna 
valla noor!

Lääneranna Lumehelbekese toimetus kutsub Sind 
üles jagama meiega Sinu tehtud luuletusi,  joonis-
tusi, ristsõnu, kirjandeid, mõistatusi, karikatuure ja 
teisi loovtöid. Avaldame Sinu töid noortelehe erine-
vatel veergudel või Lääneranna Noorteportaalis.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST 
NOORTEKESKUS@LAANERANNA.EE

Idee autor: Indrek Kivisalu
Teostus: Carmen-Katriine Särak

Värvi mind!

LÄÄNERANNA NOORTELEHT 
LUMEHELBEKE 2021/32

Ütle enda kodukoha arengus sõna sekka!

17. oktoobril tuleb Eesti rahvas taas kokku, et anda oma panus demokraatiasse – toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu va-
limised. Iga linn ja vald saab endale uue volikogu ning ka linna-/vallavalitsuse, kes järgneva nelja aasta vältel hakkab kohalikul 
tasandil otsuseid tegema.

Erik Mikkus 
Eesti Noorteühenduste Liidu avaliku poliitika spetsialist
Lihula Gümnaasiumi vilistlane

Miks on oluline valima minna?

Valimised on demokraatlikus ühiskonnas kõige olulisem viis kaasa 
rääkida. Sügisel antud häälest sõltub päriselt see, mis Sinu kodu-
kohas edaspidi toimub, ning see pole vaid sõnakõlks. Kohalikul 
omavalitsusel on oluline roll selles, milline Sinu igapäevaelu välja 
näeb, sest just valla- või linnavolikogu otsustab kohaliku elukesk-
konna, teede ja tänavate, ühistranspordi üle. Kuid veel enam, ko-
halik omavalitsus korraldab lasteaedade, koolide, huvitegevuse, 
raamatukogude ja paljude muude asutuste tegevust, millega Sa 
iga päev kokku puutud.

Seega on valimised Sinu võimalus otsustada selle üle, mis 
Sinu igapäevaelus saama hakkab. Kas soovid paremat ühis-
transpordiühendust või et vald pööraks rohkem tähelepa-
nu keskkonnale? Kas tahaksid näha uusi vabaajaveetmise 
võimalusi või hoopis ilusamat ruumiplaneeringut? Need on 
kõik teemad, mida Sinu antud hääl mõjutab.  

Kuid sellest veelgi tähtsam on näidata, et noored on olulised. 
Noortele ei tohiks mõelda vaid kord nelja aasta tagant valimiste 
saabudes, vaid pidevalt ja alati. Valima minnes saad anda enda 
hääle selleks, et noored poleks pelgalt kuskil taustal, vaid et mei-
le mõeldaks iga otsuse vastuvõtmisel.

Miks on sinu, 16–17aastase noore, hääl oluline?

Kas oled märganud, et paljud poliitikute valimislubadused on suu-
natud justkui ainult vanematele inimestele? Meie ühiskond vana-
neb: inimesed jäävad aastatega aina vanemaks, kuid lapsi selle 
tasakaalustamiseks piisavalt ei sünni. Ning paljud noored ei ole 
jõudnud veel valimisikka. See ongi oluline tõsiasi, mis ka poliiti-
kuid pigem vanemaealistele keskenduma ajendab – noori on vähe 
ja nende seisukohti peetakse ebaolulisteks. Pensionäride võima-
lustest ja vajadustest rääkimine on küll kahtlemata oluline, ent 
kui palju see noorte igapäevaelu mõjutab ja kodukandi arengut 
edasi viib?

Selle probleemi lahendamiseks ning noortele suurema otsustus- 
õiguse andmiseks muudeti 2015. aastal Eesti Noorteühendus-
te Liidu eestvedamisel Eesti Vabariigi põhiseadust, mis kohaliku 
omavalitsuse volikogu valimistel ka 16- ja 17-aastastel hääleta-
da lubab. Seega on teist korda võimalus veelgi suuremal hulgal 
noortel demokraatias osaleda – võimalus, mida tuleks julgelt ära 
kasutada!

Mida pead valimistest teadma?

Kogu valimiste korralduslik info saadetakse kõigile valimisealiste-
le elektroonselt, seega suuna enda eesti.ee e-posti aadress edasi 
igapäevasele e-posti aadressile ning jää infot ootama! Valida saad 
11.–16. oktoobrini elektroonselt või 11.–17. oktoobrini valimis- 
jaoskonnas.

Kui septembris kandidaadid ja valimisplatvormid avalikustatakse, 
asu uurima, millised on kandidaatide lubadused, ning mõtle, mis 
on neist päriselt realistlikud. Hoia silm peal ka sellel, millised luba-
dused ka tegelikult võiksid kohalikus omavalitsuses teoks saada 
ning millised on hoopis riiklikud teemad. 

DEBATID JA ARUTELUD – KUI NEED TOIMUVAD – ON IDEAALNE 
VÕIMALUS KÜSIDA, KÜSIDA JA VEEL KORD KÜSIDA NENDE 
TEEMADE KOHTA, MIS ON JUST SULLE OLULISED. SEALJUURES 
EI TASU LEPPIDA ÜMMARGUSTE JA ILUSTATUD VASTUSTEGA, 
VAID PÄRISELT VÄLJA SELGITADA, MILLISED ON KANDIDAADI, 
VALIMISLIIDU VÕI ERAKONNA VAATED MINGIL TEEMAL.

Häid nippe ja kasulikku infot jagab Instagramis @valimiskast, 
mida jälgima asudes võid kindel olla, et oled sügisel valmis teadli-
ku valiku tegema. Sealt saad infot selle kohta, millised on kohaliku 
omavalitsuse ülesanded, kuidas demokraatia toimib, kuidas ära 
tunda valimiskampaaniat ja palju muud.

Seega ära lase võimalust käest, vaid uuri, tee teadlik valik ja Seega ära lase võimalust käest, vaid uuri, tee teadlik valik ja 
ütle enda kodukoha arengul sõna sekka – mine oktoobris valima!ütle enda kodukoha arengul sõna sekka – mine oktoobris valima!

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM, ÕIGUSKANTSLER JA EESTI NOORTEÜHENDUSTE 
LIIT ON SÕNASTANUD KA VALIMISTE HEA TAVA, MIS ON OLULINE ABILINE VALIMISTE 
AJAL KOOLIS ERAPOOLETUSE HOIDMISEKS.

Kooli soov tuua valimised noortele lähemale ning selgitada riigi toimimise põhimõtteid 
on väga teretulnud. Valimiste eel võib koolitundides õpilastega arutada, mida tähenda-
vad erinevad valimised ning millised on kohaliku omavalitsuse volikogu ja selle liikme 
volitused ning võimalused. Kool saab kutsuda valimisealisi õpilasi üles kasutama oma 
hääleõigust ning kujundama seeläbi kodukoha tulevikku. Õpilased on valikutes vabad: 
igaühel on õigus otsustada, kas ja kelle poolt ta hääletab.
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Kui Sulle on silma jäänud mõni sündmus, mida võiks kajastada, või noor, kelle 
tegemistest kirjutada, anna sellest palun teada noortekeskus@laaneranna.ee
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KULLA SAATMÄE
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LEIA MEID INSTAGRAMIS 
@LAANERANNALUMEHELBEKE

Mareena Metsmaa
Lääneranna Lumehelbekese toimetaja

28.06–11.07 toimus Lääneranna Noortemaleva I vahetus, kuhu 
tulid kokku heakorratöid tegema 13–15-aastased noored. Kahe 
malevanädala sisse mahtus palju tööd, huvitavaid ühistegevusi 
ning kaks väljasõitu. Esimene vahetus oli ööbimiseta ja tegutseti 
Lihulas. Korrastati Lihula park, Lihula Gümnaasiumi staadion, las-
teaia hoov ja kultuurimaja ümbrus.

04.07–18.07 toimus Lääneranna Noortemaleva II vahetus, kuhu 
olid registreerinud end noored vanuses 16–18 eluaastat. Selle 
malevarühma koduks oli kahe nädala vältel Lõpe klubi. Tegutseti 
üle terve valla: Lõpel, Koongas, Mihklis, Kirblas, Varblas ja Hani-
las. Maleva viimane õhtu lõpetati tünnisauna ja mõnusa olemise-
ga üksteise seltskonnas, kus juttu jagus hiliste öötundideni. Järg-
misel hommikul oli pärast tagasisideringi tunda pisut kurbust, et 
juba oligi kaks nädalat läbi ja suur malevapere lahku minemas. 

Tänavu toimus ka 20.–24.07 Lääneranna Noortekeskuse (õpihuvi) 
suvelaager Pivarootsis. Viie päeva jooksul käisid noori inspiree-
rimas mitmed tuntud inimesed: Marilyn Jurman, Martin Algus, 
Arlet Palmiste, Madeleyn Kurg, Andres Eelmaa, Karmen Kozma, 
Karmen Karus ja teised. Loomulikult sai ka tantsida. Tantsulisi 
tegevusi juhendas juba tuttav Sharlotte Parvei. Viimasel õhtul 
toimus 90ndate stiilipidu, mis oli väga meeleolukas. Lahkudes 
olid noored nukrad, et laager juba läbi sai, kuid lubasid ka järg-
misel aastal jälle tulla. Ei puudunud pisaradki, kui oli aeg lahkuda. 
Suvelaager osutus edukaks ning kindlasti võttis iga noor endaga 

miskit kaasa, olgu selleks siis inspiratsioonilaine, uued sõbrad või 
kaunid mälestused. 

Augusti alguses oli aeg Lääneranna Noortekeskuse päevalaag-
riks. Ööbimiseta laagrisse tulid kohale noored vanuses 7–11 
eluaastat. Kolmel päeval tehti mitmeid erinevaid tegevusi, nagu 
näiteks olümpiat, mängiti mänge ja tantsiti. Kolmandal päeval, 
kui lapsevanemad oma lastele järele tulid, esinesid noored ka 
tantsukavaga ja said diplomid osalemise eest. 

Suvehooaja lõpetuseks toimus Lihula mõisamäel 12. augustil 
Lääneranna noortepäev. Praeguste piirangute valguses leiti la-
hendus, kuidas sellegipoolest noortepäeva korraldada, sest üks 
oli kindel – noortepäev ära ei jää. Sellesse päeva oli planeeritud 
tegevusi nii suurtele kui väikestele: näomaalingud, Exitmobiili 
põgenemistuba, batuudid ja palju muud. Õhtuse kontserdi pea- 
esinejaks oli noorte seas populaarne Pluuto. Üks vinge päev, mis 
jääb meelde!

Selline oligi tänavune suvehooaeg Lääneranna Noorte- 
keskuses, palju sai tehtud ning ees ootab juba sügishooaeg, 
mil noortekad jälle avatakse. Aitäh kõigile noortele, keda 
nägime suvehooajal osalemas noortekeskuse ettevõtmistel, 
ja meie ägedatele noorsootöötajatele ning kohtume juba 
sügisel!

Suvi on jõudnud lõpule ning seljataha jääb tegevusterohke suvehooaeg nii meie noortele kui noorsootöötajatele. Kolme kuu 
sisse mahtus kaks malevavahetust, viiepäevane suve- ja kolmepäevane päevalaager ning lõpuks ka iga-aastane noortepäev.

Fotod: Mareena Metsmaa




