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Koonga Kool
Teadmistepäeval alustas meil kooliteed 3 õpilast. Särasilm-
sete tüdrukute klassijuhataja on õpetaja Sirje Nõmm. Koolis 
on meil kokku 34 õppurit. Lasteaeda tuleb lapsi 27, mis on 
üle mitme aasta jälle rekordarv. Neist päris uusi mudilasi on 
7, kes järk-järgult meiega liituvad.  Käesolevast õppeaastast 
õpetab inglise keelt õpetaja Hilja Amor. 

Lasteaias töötab meil sügisest kaks rühma. Selleks, et teine 
rühm avada, ehitati suvel juurde tualettruum ja tegelesime 
rühmaruumi sisustamisega.  Koolis toimub üleminek Mic-
rosoft Teams õpihaldussüsteemile. 

Tunneme rõõmu kontakttundidest ja üksteisega otsesest 
suhtlemisest nii koolis kui ka lasteaias. Peale tunde on 
õpilastel võimalus osaleda pikapäevarühmas, kus saab ära 
teha järgmise päeva õpiülesanded, mängida õues või toas. 

Septembrikuu algas KIKi rahastatud väljasõiduga Prang- 
li saarele. Sel kuul toimuvad veel õppereisid Põlluma-
jandusmuuseumi, Palamusele ning Lennusadama Mere- 
muuseumi. Jätkame oma traditsiooniliste üritustega. 
Huviringidest hakkavad tööle näite-, kunsti- ja spordiring, 
robootika, bänd, laulukoor ning tütarlaste ansambel. Küllap 
toob õppeaasta veel põnevaid ideid ja huvitavaid tegemisi. 

Rõõmurohket ja tegusat kooliaastat kõigile!

Kõmsi Lasteaed-Algkool
Kõmsi Lasteaed-Algkool on rõõmus kool, sest:

 » Kooliaasta algas 7 rõõmsa lapsega 1. klassis. Kokku on 
meid koolis 24 õpilast ja lasteaias hetkel 30 last.

 » Meie majas on õpetamas selle aasta Pärnumaa parimaks 
klassiõpetajaks tunnistatud õpetaja Marika Peksar!

 » Rõõmustame toreda pere üle, kes kolis Tallinnast Kõm-
sile ja nüüd on meil majas 2 uut last lisaks.

 » ProgeTiigri projektiga saime majja programmeeritavad 
teod, mida lasteaialapsed, 1., ja 2. klassi õpilased saavad 
rõõmsalt katsetada.

 » Poiste tehnoloogiaõpetuse õpetaja on sellest aastast 
meil olemas. Jälle rõõmustame :)

 » Rahatarkust õpetame ka ja seda inimeseõpetuse tunni 
raames alates 4. klassist. Tulevased investorid ja ettevõt-
jad on sirgumas. 

 » Rõõmsalt jätkame muusikalide traditsiooniga. Kevadel 
tuleb lavale „Pipi Pikksukk”. Loodame, et olud lasevad 
plaanidel jõustuda.

 » Traditsiooniliselt liitume ka laulupeo liikumisega ja 
meie mudilaskoor on registreeritud 2023. aasta noorte 
laulupeole „Püha on maa”.

Lihula Gümnaasium
Lihula Gümnaasiumis alustas tänavu kooliteed 27 õpilast, 
mis tähendab, et moodustada tuli kaks paralleeli. Võrrel-
des eelmise õppeaastaga on meil õpilasi 20 võrra rohkem 
(kokku 237 õppurit). Kui eelmisel õppeaastal moodustasime 
õpilaste rohkuse tõttu paralleelid 7. klassis, siis tänavu on 
meil paralleele lausa neli: 1. klassid, 6. klassid, 7. klassid ja 

8. klassid. Sellest on puhas rõõm, sest õpilaste arvu kasvu ei 
ole ennustanud ei ükski prognoos ega näidanud ka senine 
reaalne elu.

Kümnendas klassis alustas õppimist 20 õpilast, neist 18 
meie oma põhikooli vilistlased. On kurb, et naaberkoolide 
9. klasside lõpetanutest ei leidnud ükski laps teed Lihulasse.

Õpilaste arvukus on tinginud ka uute õpetajate töölevõt-
mise. Täiskohaga asusid meie majja tööle klassiõpetaja Aala 
Kraaner ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kaie Raud. 
Väiksema kohaga on tööl nii uusi kui ka juba varasemalt 
tuttavaid õpetajaid: 12. klassile õpetab vene keelt LG endine 
direktor Tõnu Ots, karjääriõpetust annab samuti endine 
direktor Janar Sõber, riigikaitset ja restaureerimist õpetab 
Sven Aunaste, 7. klasside geograafia on enda hooleks 
võtnud Katrin Alliku, psühholoogiakursust juhendab Piret 
Vester, arhitektuuri- ja disainikursustega jätkab Helina 
Niitvähi. Õpilased hindavad meie mitmekülgset ja laia kur-
sustevalikut; siit leiab igaüks endale meelepärast.

Koolirõõmu aitab säilitada liitumine KiVa (kiusamise vastu) 
programmiga. Edukaks osutus kandideerimine vaimse 
tervise arenguprogrammi, misläbi meie kooli sisemine 
õhkkond peaks veel paremaks saama. Käimas on ka kaks 
Erasmus+ projekti, kus nii õpilastel kui ka õpetajatel on 
võimalus kiigata koolidesse väljaspool Eestit. Suvel tegime 
väiksemaid remonditöid, et vana ja väsinud maja olemine 
oleks pisut helgem. Pikisilmi ootame, et meie füüsiline kes-
kkond saaks paremaks, kas või ühe koolitiiva võrragi. Tegu-
sat kooliaastat meile kõigile!

Lihula Muusika- ja Kunstikool
Sel sügisel alustas Lihula Muusika- ja Kunstikool 35. tege-
vusaastat. Meie kooli ajaloos juhtus esimest korda, et 
muusika põhiosakonna I klassi ei tulnud ühtegi õpilast, 
seevastu on vabaklassid üsna populaarsed ja üldplaanis me 
õpilaste puudust ei kurda. Hetkel on meie 
koolis õpilasi 96 (muusikaosakonnas 
60 ja kunstiosakonnas 36 õpilast), 
aga registreerumine vabaõppega 
klassidesse veel käib. 

Teame, et loovus on arendatav 
ja kõigil elualadel hädavaja-
lik ning kunst ja muusika on 
inimühiskonnas üliolulised. 
Oma hobidega saab muidugi 
tegeleda ja loovust arendada 
ka üksinda kodus ning kõike saab 
õppida internetist, aga siiski on kool üks 
suurepärane inimese arengu toetamiseks väljamõeldud 
leiutis. Meie koolis on vajalikud vahendid, toredad kaasõpi-
lased ning toetavad õpetajad. Sel sügisel alustas siin ka kaks 
uut õpetajat: klaveriõpetaja Mihkel Järvi ja kunstiõpetaja 
Kaisa Saulin. Kokku töötab meie koolis praegu 11 õpetajat. 

Esimesel poolaastal on meil teoksil 3 suuremat projekti. 
Lisaks rahvusvahelisele Erasmus+ projektile on plaanis 
enne jõule saada esitamisvalmis üks sümfoonia ja teha üks 
dokumentaalfilm. 

Soovime kõigile arendavat ja innustavat õppeaastat! Ärgem 
unustagem, et huviharidus on huvidega inimese elu asen-
damatu osa ja suur tugi tema elutee igal etapil.

Tänavu alustas Lääneranna vallas kooliteed viimaste
aastate suurim arv õpilasi – kokku 53 last!
Artikkel on kirjutatud koostöös haridusasutuste direktoritega

VAHEPALAD KOONGA JA LÕPE KOOLILASTELT,
PIDULIKUD SÕNAVÕTUD JA TUNNUSTAMISED

ÕHTUT JUHIB ANTS VÄLIMÄESÜNNIPÄ4V
LÄÄNERANNA VALLA

EELREGISTREERIMINE 16. OKTOOBRIKS
TEL 5660 0540 VÕI

LOPEKLUBI@LAANERANNA.EE

* SOOVID TULLA BUSSIGA? ANNA SELLEST TEADA OMA
PIIRKONNA SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTILE
KONTAKTID VALLA KODULEHELT VÕI TEL 472 4630
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Lõpe Kool
Alanud õppeaastal tuli Lõpe Kooli 1. klassi üks poiss. Kokku 
õpib sel õppeaastal meil 37 õpilast, koos lasteaiaga on majas 
igapäevaselt 54 last. Uuelt õppeaastalt loodame, et saame 
püsivalt koolis käia ja ei pea kodudesse arvutiekraanide 
taha sulguma. Uuendusena tuleb kasutusele ühtne Micro-
softi keskkond Office 365.

Tööle hakkavad mitmed huviringid paljude võimalus-
tega. Koos tähistame erinevaid tähtpäevi. Õppeprogrammi 
raames külastame KIKi toel Taevaskoda. Suursündmuseks 
on alati kohe oktoobris tulev õpetajate päev, kus põhirollis 
on üheksandikud. Alati tähistame võimaluste piires kalend- 
ritähtpäevi. Meile on ka väga oluline kevadel eriliselt ja 
lõbusalt üheksandikud eksamitele saata.

Metsküla Algkool
1. klassi astus 2 tüdrukut. Nüüd on meil poisse ja tüdrukuid 
enam-vähem pooleks 10:9, mis on täiesti erakordne, varem 
on alati olnud väga suur poiste ülekaal.

Kooliteed alustas ka kaks uut õpetajat: Mirjam Varik 
(kunsti- ja tööõpetus, käsitöö) ning Martin Pedanik (poiste 
tööõpetus). Koolimaja perenaine on Aire Alpius.

Esimest korda peale kooli taasavamist 1989. aastal käib meil 
kohapeal eripedagoog (Kaire Loomets). 2022. aastal tähis-
tame kooli 170. sünnipäeva – saabuval kevadel plaanime 
teha ka suure peo.

Varbla Kool
Varbla Kool alustab uut õppeaastat 47 õpilasega. Oma esi-
mest õppeaastat alustab tänavu kaheksa koolijütsi ja lõpu-
sirgele on jõudmas seitse õpilast. Lasteaia rühmas on lapsi 
1. septembri seisuga 19. Koolis töötab lasteaia osas kaks 
õpetajat, üks õpetaja abi ja tugiõpetaja ning põhikooli osas 

kümme õpetajat ja üks õpetaja abi. Lisaks veel kokk ja kaks 
koolitädi, kes hoolitsevad selle eest, et lastel kõhud täis ja 
ruumid korras.

Õppeaasta tundub huvitav tulema. On plaanis mitmeid 
huvitavaid sündmusi. Hetkel on teada, et saame tänu KIKi 
rahastusele aktiivõppepäeva Tallinna Loomaaias ja plaan-
ime veel terve rea erinevaid sündmusi, kui ainult haigused 
seda lubavad. Lisaks kulub sellel õppeaastal meil kõigil 
palju energiat ja aega kevadel toimuva vilistlaste kokku-
tuleku ettevalmistamisele. 

Virtsu Kool
Esimesse klassi tuli viis õpilast. Koolis kokku on 45 õpilast.

Uue muusikaõpetuse õpetajana asub meil tööle tuntud diri-
gent Veronika Portsmuth. Loodame, et tänu temale elavneb 
Virtsus muusikaelu. 

Huvijuhi ametikohustused võtab üle Ruth Lobjakas.

Tulemas on 2 õpihuvilaagrit, mille korraldamisel ja alga- 
tamisel on suur roll meie aktiivsetel vilistlastel. Plaanime 
vilistlastega koostööd veelgi tõhustada.

Uue asjana võiks veel välja tuua selle, et Virtsusse on sel 
suvel kolinud mitu uut perekonda, kelle lapsed hakkavad 
käima lasteaias ja koolis, nii et lisaks esimesse klassi tuli-
jatele on meil ka vanemates klassides 5 uut õpilast, mida 
just tihti ei juhtu.

Plaanis on mitmeid toredaid üritusi, lähiajal osavõtt kind-
lasti spordinädalast ja maailmakoristuspäevast. Jätkuvad 
ka tavapärased traditsioonid :)

Lääneranna Vallavolikogu ja 
Vallavalitsus soovivad kooli- 
peredele head alanud 
õppeaastat!

VAHEPALAD KOONGA JA LÕPE KOOLILASTELT,
PIDULIKUD SÕNAVÕTUD JA TUNNUSTAMISED

ÕHTUT JUHIB ANTS VÄLIMÄESÜNNIPÄ4V
LÄÄNERANNA VALLA

EELREGISTREERIMINE 16. OKTOOBRIKS
TEL 5660 0540 VÕI

LOPEKLUBI@LAANERANNA.EE

* SOOVID TULLA BUSSIGA? ANNA SELLEST TEADA OMA
PIIRKONNA SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTILE
KONTAKTID VALLA KODULEHELT VÕI TEL 472 4630

Algas kandideerimine Lastekaitse Liidu Fondi 
stipendiumile

A lgas kandideerimine Lastekaitse Liidu Fondi sti-
pendiumile. Fond toetab põhi- ja keskharidust 

omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid 
saavutusi õppetöös või muul harrastataval alal.

Tänavu on fookuses huviharidus ning seeläbi laste ja noorte 
vaimse tervise toetamine.

Peamiseks eesmärgiks on toetada last ning laiendada tema 
võimalusi oma ande edasiarendamisel.

Stipendium on personaalne ning see on ette nähtud:

 » osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spor-
divõistlustel;

 » huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasu-
miseks.

Stipendiumidena läheb fondi partneri ACE Logistics abil 
tänavu jagamisele 10 000 eurot. Taotlemine toimub Eesti 
Rahvuskultuuri Fondi e-ankeedi kaudu ning kandideerida 
saab kuni 15. oktoobrini.

Loe tingimustest lähemalt: www.lastekaitseliit.ee/et/last-
ekaitse-liidu-fond



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

Lääneranna kaunid kodud valiti ka Pärnumaa kauneimateks: Lääneranna kaunid kodud valiti ka Pärnumaa kauneimateks: 
C. R. Jakobsoni preemiad ja Pärnumaa kaunid kodudC. R. Jakobsoni preemiad ja Pärnumaa kaunid kodud

P ärnu maakonna 2021. aasta kaunimad kodud* on 
valitud! Viiest välja antud kategooriast tuli Lääne-

ranna valda kaks võitu!

Kauni kodu tiitli pälvis Tarmo ja Piret Veepalu väga suure 
aiaga eramu Lääneranna vallas Lihulas Tallinna maanteel 
ja kauneimaks äriobjektiks valiti Varbla Puhkeküla.

*Maakondlikule võistlusele esitavad kohalikud omavalit- 
sused möödunud aasta oma valla võitjad ning Lääne- 
ranna Vallavalitsus esitas kandidaatideks 2020. aasta 
Lääneranna valla „Kaunis kodu” konkursi võitjad, keda vald 
tunnustas tänavu 22. mail Varbla Rahvamajas.

C. R. Jakobsoni preemiad
Konkursi eesmärk on väärtustada Pärnu maakonna põl-
lumeeste ning haridus- ja kultuuritegelaste tööd, kes on 
vähemalt viimased kümmekond aastat andnud suure 
panuse oma valdkonna ning üldisemalt kogu Pärnumaa elu 
edendamisse.

Pärnu Postimehe eripreemia võitis: Niinepuu lambamaja 
Lääneranna vallas.

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

Koonga kogukonna tegemised |

S uvi on läbi saanud ja aeg on kokkuvõteteks.

MTÜ Koonga Kogukond võttis 8. juunist rendile 
Koonga teeninduskeskuse maja taga asuva õunapuuaia, et 
sellest arendada koos kogukonna liikmetega külaplats, kus 
ühiselt aega veeta ja istuda.

Kuna jaanipäev oli lähenemas, oli soov 
jaanipäevaks platsil erinevad istumis-

kohad valmis saada, et seal üheskoos 
kogukonnaga jaanipüha pidada. 
Selleks korraldasime talgud, 
sest koos saab paremini ja kiire- 
mini. Esimene talgupäev tõi KoKo 
juurde kokku 28 kogukonna liiget, 
tänu kellele said korrastatud lil-

lepeenrad, äärekivi ääred, tasanda-
tud terrassinurga alune ja palju muid 

tegevusi. Karin Mälk tegi kogukonna 
inimestele talgusuppi, mis oli imemaitsev.

Toimetamist jätkus ka järgnevateks nädalateks. Üheskoos 
ehitasime erinevaid istekohti puude ümber, mõte oli küll 
minult, aga enamus teostusest tuli Timo Krangolmilt.

23. juuniks saime valmis erinevad pingid ning lauad, kus 
jalga puhata. Aitäh Erki Plamus euroaluste eest, millest 
valmisid terrassimööbel ja lava. Lõpuks oligi aeg üles seada 
õuetuled, sildid ning platsile viimane lihv anda ja jaani- 
pidustustega alustada. 

Jaanipäeva võime lugeda edukaks, kokku tuli üle 150 
inimese. Laste rõõmustamiseks oli kohale kutsutud Batuu- 
dirent Pärnumaal ning jalga sai keerutada Ly Kättmanni 
muusika saatel. Lastele olid erinevad mängud ning suure-
mad said mõõtu võtta köieveos. Et kõht tühjaks ei jääks ja 
suu ei kuivaks, oli kohal ka Piilede Puhvet.

Jaanipäeva koos külaplatsi avamisega võib õnnestunuks 
lugeda; tuli palju kiidusõnu ja häid soove edaspidiseks. 
Soovimegi tänada jaanipäeva toetajaid: Lääneranna Val-
lavalitsus, Ego Siig, Nele Tamm, Mari-Liis Luik, Kristel 
Rohumägi, Annika Urbel, Koonga Vabatahtlik Päästeselts, 
Euroopa solidaarsuskorpus, Tevo Kuningas, Mati Kuningas, 
Sirje Astrik ning kõige suuremad tänud meie kogukonna 
inimestele ja noortele.

Kuid jaanipäevaga ei saanud suvi läbi – suvel saadi külaplat-
sil veel kokku, et mängida üheskoos võrkpalli, niisama jutus- 
tada ja istuda. Külaplats leiab kasutust erinevas vanuses 
kogukonnaliikmete seas. Meie tööd külaplatsil ei ole lõp-
penud – ideid teostamiseks jagub.

Praeguseks oleme õuest tagasi sisse kolinud ning hakkame 
ehitama kööki, mille valmimist toetab Euroopa solidaar-
suskorpus ning kohaliku omaalgatusprogrammi toetusvoor. 
Järgmiseks ürituseks kogukonnaruumides on KoKo kohvi-
kupäev, kus valmistame toite ja viime üritust läbi koos 
noortega.

Hoia meie tegemistel silma peal Facebookis: Koonga 
Kogukond, Instagramis: @koongakogukond või loe meie 
blogi veebilehelt: koongakogukond.blogspot.com
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Ursula Kuningas 
MTÜ Koonga Kogukond

Kõmsi kõminad | Lilia Urb 
Kõmsi külaseltsi esinaine

Meisterdamine toob rõõmu
Augusti esimestel nädalatel toimus Kõmsi Külaseltsi vaba-
ajaruumis usin meisterdamine. Kohal käinud noored said 
võimaluse luua ainulaadseid säravaid kaarte. Soov oli luua 
miskit kordumatut – seega sai uuritud erinevaid tehnikaid 
ja sel korral otsustati veidi loovamalt läheneda ja kasutati 
habemeajamisvahu-tehnikat. Nii nagu iga noor on ainu-

laadne, sai ka nende looming omanäolise tulemuse. Igaüks 
kui killuke unistust, veidi õrn ja samas konkreetne, vär-
viline ja veidi vähem või rohkem särav. 

Kaardid loodi rõõmustamaks Eesti lastekaitsetöötajaid, kes 
osalesid 2021. aasta lastekaitsetöötajate suvekoolis „Samal 
poolel – lapse poolel”. Suvekooli korraldavad MTÜ Lastekait- 
se Liit ja Tervise Arengu Instituut koostöös Sotsiaalkindlus-
tusameti ja Sotsiaalministeeriumiga, kes olid väga tänuli-

ELU
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kud ning rõõmsad, et tegusate noorte kauni kätetööga said 
nad edastada oma tänusõnad tublidele lastekaitsetööta-
jatele – inimestele, kes on sama unikaalsed ja säravad, kui 
laste tehtud tänukaardid. Koostöös peitub jõud!

Karuse Mälumäng
26.08.2021 toimus Karuse Mälumängu järjepanu juba 44. 
hooaja finaal.

See hooaeg oli koroonapiirangute tõttu veidi lühem kui 
tavaliselt, toimus 5 vooru 7 asemel. 

Viimases voorus oli tavapärase 20 küsimuse asemel kokku 
31 küsimust, sest iga saalis viibinud meeskond esitas ka 
oma küsimuse teistele nuputamiseks.

Sel korral juhtis mängu ja esitas põhiküsimused meeskond 
Kiili ja kunstiküsimus oli traditsiooniliselt Ülle Pärnpuult.

Vooru lõpuks saavutas I koha meeskond Aksel, II kohale jäi 
Ogalik  ning tihedalt kannul, III koha sai meeskond Suur 
Vend. 

Hooaja võitjad selgitatakse välja 
voorudes teenitud kohapunktide 

alusel, mida saab kõige rohkem 
vooru I koht ja kõige vähem vii-
mane koht. 44. hooaja lõpptabel 
sai põnev ja mõne koha vahele jäi 
vaid punkt või paar. Kulla võitis 
meeskond Aksel (44 kohapunkti), 

hõbeda Kiili (40 kohapunkti) ja 
pronksi Ogalik (37 kohapunkti).

Esikolmikule järgnesid Suur Vend, 

Krupender, Timur, Uups!, Petersell, Idu, Kirrefer, Ämma-
toss, Folk ja ühe vooru tegi kaasa ka uus meeskond Kuma. 
Rõõm oli näha, et abilisteks oli kohale tulnud kuus koha-
likku noort. 

45., ehk Karuse Mälumängu juubeli-
hooaeg algab traditsiooniliselt kuu 
viimasel neljapäeval 30.09 kell 
20.00 Kõmsi Rahvamajas.

Oodatud on ka kõik uued 
huvilised!

ELFi talgupäev
28. augustil kogunes Kõmsi vanade 
kalmete juurde hulk tublisid Eestimaa 
Looduse Fondi liikmeid. Nende eesmärk 
oli puhastada võsast seal kasvavate käpaliste (orhideeliste) 
elupaika, et kasvutingimused oleksid paremad. On teada, 
et antud alal või sellega piirnevalt kasvab ligi 10 liiki 
orhideesid. Talgupäevast võtsid osa kohalikud orhideehu-
vilised Arno Peksar ja tema tütar Mariann, ning tänu neile 
said võimaluse kaasa lüüa Kõmsi Külaseltsi liikmed ja Kõm-
silt pärit Lääneranna Noortevolikogu liikmed Lii ja Kai. See 
talgupäev oli kui „kaks kärbest ühe hoobiga”. Kalmeteva-
heline ala on ajaga väga võssa kasvanud ja seega meie küla 
kõige vanema ajalooga paik kehvasti ligipääsetav. Nüüd 
aga on kalmete ümbrus taas kenasti korrastatud ja ehk juba 
uuel aastal rõõmustab oma õite iluga meid suurem hulk 
käpalisi. Ideaalis võikski see ala olla puisniit.

Tegelikult oleks vaja veel samapalju võsa eemaldada ja 
mõned puud maha võtta, et luua piisavalt suur orhideede 
levikuala. 

Lihulas toimus Muinsuskaitseameti konverents

M uinsuskaitseameti ja Norra Kultuuripärandiameti 
partnerprojekti „Ajalooliste linnasüdamete elav- 

damine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu” raames 
toimus 27.–28. augustil Lihula kultuurimajas ja muuseu- 
mis 2-päevane konverents „Elavad vanalinnad. Kultuuri- 
pärand ja kestlikud linnasüdamed”.

Kahe sisuka päeva fookuses oli pärandipõhine areng ning 
ringmajanduse võimalused ajalooliste linnasüdamete elav- 
damisel.

Konverentsi avasõnad ütlesid ja ettekannetega esine-
sid peakülalistena Norra suursaadik Else Berit Eikland ja 
Muinsukaitseameti peadirektor Siim Raie. Konverentsi esi-
mesest päevast toimus ka live-ülekanne, mida on võimalik 
järele vaadata Muinsuskaitseameti Facebooki-lehelt: face-

book.com/muinsuskaitseamet/
videos/984787552254458

Perioodil 23.–27. august toimus 
Lihula muinsuskaitseala inven-
teerimine, mille esialgseid 
tulemusi ja kaitsekorra koostamise 
protsessi tutvustav avalik arutelu 
toimus konverentsi teisel päeval, 28. augustil 
Lihula mõisa peahoones.

Projekti finantseeritakse Euroopa Majanduspiirkonna ja 
Norra toetuste 2014–2021 programmist „Kohalik areng ja 
vaesuse vähendamine”, mida rahastavad Norra, Island ja 
Liechtenstein.

Vanavanemate päev Varblas |

R ahvamaja saali kogunes 12. septembril hulk vana- 
emasid ja mõni vanaisa, et tähistada vanavanemate 

päeva. 

Kokkutulnuid tervitasid vallavalitsuse poolt abivallava-
nem Ene Täht ning Lääneranna valla aukodanik ja Varbla 
piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Maie Ausmeel.

Neile oli võimalik esitada küsimusi ning vastamine läks 
sujuvalt üle sõbralikuks vestlusringiks. Muusikalist küla-
kosti pakkusid Karmoška Semud Pärnust, kes olid siinsele 
rahvale tuttavad juba eelmisest külaskäigust.

Kohvilaua eest hoolitsesid rah-
vamaja juhataja Anneli Lobja-
kas ja tema abiline.

Kokkutulekut jäävad meenu-
tama nägusad postkaardid, mille 
olid valmistanud kõikide jaoks 
Varbla Värvupesa mudilased.

Aitäh kõigile, kes tulid! 

Endel Raudkivi 
Kohalik elanik

Alustatud on juubelilavastuse näitlejate registreerimisega!
Rollikirjeldused: kultuur.laaneranna.ee | Tähtaeg: 31. oktoober 2021Lihula 810

Foto: Varbla Rahvamaja (Facebook)
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Muinastulede öö – hoiame traditsioone!
Raul Targamaa ja Maris Raudsepp 

MTÜ Virtsu Arenguselts

Augustikuu viimasel laupäeval tähistasime 
juba traditsiooniks saanud Muinas-

tulede ööd Virtsu linnuse juures. 
Süütasime päikeseloojangul lõkke, 

et meenutada ajaloolisi mereäär-
seid märgutulesid ehk iilastulesid. 
Tänapäeval on suvelõpuüritusel 
rannalõkete süütamisest saanud 
üldrahvalik traditsioon, millega 

luuakse mööda randa lõkete kett 
ja edastatakse üheskoos mere ääres 

üritust nautides positiivseid mõtteid 
ja sõnumeid. Ilm oli sel õhtul mõnusalt 

soe ja rahvast jätkus nii tantsuplatsile kui 
ka kaugemale, kus ootas väärikalt tuleteele saatmist vana 
teenekas kaluripaat. Kaluriküla rahval on alati olnud 

kombeks, et vanu paate ei jäeta lagunema, 
vaid saadetakse kenasti tulega ära. 

Rahvale pakkusid sööki-jooki meile 
juba tuntuks saanud hamburgeri- 
meistrid Lihulast ja suitsuka-
lamüüjad Tõstamaalt. Suitsuka-
lavalik oli üllatavalt suur, alates 
suitsuahvenast ja lõpetades anger-

jaga. Sinna vahele mahtusid veel 
forell, tuulehaug ja latikas. Kõigele 

lisaks pakuti angerjasuppi. Muusika-
list meelelahutust pakkusid Liivi, Andre 

ja Raul ning hiljem ansambel, mis pandi 
kokku kõigest nädal aega enne pidu ja kus oli pillimehi 
Haapsalust, Ristilt, Sakust ja Virtsust. Tants kestis südaööni 
välja, mil viimased paarid kursi kodu poole võtsid. Siin-
juures täname kõiki, kes olid abiks nii peo ettevalmistami-
sel kui ka järgmisel päeval peoplatsi kordaseadmisel. Selle 
suve viimane romantiline külapidu läks igati korda!

Virtsu saab rahvamaja
Jüri Mõniste 

MTÜ Virtsu Arenguselts

Kui ajaloost rääkida, siis Virtsu Klubi põles maha 1993. 
aastal ja seda kohta meenutab tänasel päeval nn klubimägi 
Mutionu baari lähedal. Seejärel liikus Virtsu kultuurite-
gevuse korraldamine Kõmsi Rahvamaja alla. 2008. aastal 
hakkas omavalitsuse toetusega Virtsu Arenguseltsi koos-
seisus tööle kultuurijuht. Seda tööd on aastate jooksul 
teinud Elen Sarapik, Karmen Vene, Girta Päärson, Lisett 
Liiv, Ivika Roomets ja Raul Targamaa. Selle aasta alguses 
eraldas kohalik omavalitsus seltsile toetust kultuurijuhi 
tööks ainult sügiseni. Alates sügisest oli plaanis Virtsu 

kultuurijuhi töökoht viia jälle Kõmsi Rahva- 
maja koosseisu. Sellest ajendatuna alga-

tas Virtsu Arenguselts koos aktiivsete 
kohalike inimestega allkirjade 

kogumise, et Virtsu saaks oma rah-
vamaja. 

Volikogu septembri istungil 
otsustati, et asutatakse allasu-

tus Virtsu Rahvamaja koos oma 
eelarvega. Kultuurijuhi leidmiseks 

korraldatakse peagi konkurss. Rah-
vamaja hakkab tegutsema Virtsu koo-

limaja aulas ja selle kõrval paiknevates ruumides. Endist 
kooli söögisaali ja kööki hakatakse edaspidi kasutama koos 
Virtsu Arenguseltsiga. Noorte tegevuseks saab kasutada 
endist klassiruumi aula rõdul. Tegelikult ongi  kultuurite-
gevus toimunud juba käesoleva aasta algusest koolimaja 
aulas. Seal toimuvad bändiproovid ja harjutab naisansam-
bel. Rahvamaja ja külaseltsi tegutsemine kooli ruumides 
aitab paremini kasutada kooli kasutuses olevat hoonet ja 
loodetavasti vähendab ka kulutusi koolile. 

 

„Kui muhulased Virtsus käisid”
Maris Raudsepp 

MTÜ Virtsu Arenguselts

11. septembril toimus Virtsu 
Koolis muhulaste eestvedami-
sel teaduspäev „Mälestusi 
väinaületamisest ja muhulased 
Lääne-Eestis”. Erakordselt huvi-
tavad lood ja põnevad fotod muu-
seumite arhiividest tõid kuula- 
jateni Meelis Mereäär ja Eda Mari- 
puu Muhu Muuseumist, Teele Saar Eesti 
Meremuuseumist ja Jüri Mõniste Virtsu Muuseumist. 
Mõned huvitavad faktid teaduspäevast. Kas teadsid, et…

 » 1844. aastal avati esimest korda regulaarne reisilae-
vaühendus marsruudil Peterburi–Tallinn–Virtsu–Riia. 
Virtsu sadamas peatus päris esimene aurik aga ainult 
kuu aega pärast avamist, kuna Vanasadamasse sissesõit 
oli liiga ohtlik, madal ja kivine. See liin andis senisele 
uisulaevaühendusele mandriga hoopis teise mõõtme ja 
kestis kuni I maailmasõjani.

 » 1902. aastal alustas Virtsu–Kuivastu liinil reisijate-
vedu esimene aurulaev General Surovdsev. Kaubavedu 
uiskudel jätkus aga paralleelselt.

 » Esimese Eesti Vabariigi ajal konkureerisid Virtsu–Kui-
vastu liinil AS Balti Päästeselts ja Gustav Sergo & Ko. 
Põhilised laevad, mis sel ajal reisijaid vedasid, olid Traal 
ja Rudolf. 

 » Esimesed praamid Sõprus ja Suurupi, kus olid olemas 
nii reisijate salong kui autotekk, jõudsid Virtsu0Kui-
vastu liinile 1957. aastal. Omaette klass oli jäälõhkuja 
Tehumardi, mis tuli liinile 1974. aastal. Lähiminevikust 
on kõigile ilmselt tuntud nimed veel Koguva, Harilaid, 
Regula, Ofelia, Viire jt.

 » Läbi aegade on Virtsus olnud mitmeid sadamaid. Üks 
vanemaid mõisaaegseid sadamakohti on Vanasadam, 
mis asub endise kalatehase piirkonnas. Selle kaudu 
toimus mõisa kaubavedu ja uisuliiklus, hiljem asus siin 
kohaliku kalatehase kalavastuvõtupunkt.

 » Virtsu linnuse juures asuvat sadamat nimetatakse Va- 
nalinna sadamaks, mida on oma soodsa asukoha tõttu 
paatide hoidmiseks aegade jooksul pidevalt kasutatud, 
nii ka tänasel päeval.

 » Pärast II maailmasõda tekkisid Virtsu mitmed kalasada- 
mad. Saarlastele kuulus suure sadama lähedal Saiasild, 
mis tänaseks on suuresti hävinenud. Pärnu Kalakombi-
naadile kuulus Virtsus kahe kaiga kalasadam Vanasa- 
dama ja Vanalinna vahelisel alal kahe kaiga kalasadam, 
mis on tänaseks täielikult hävinenud. 

 » Tänapäevane Virtsu suur sadam, kus toimub reisijate ja 
kaubavedu Virtsu–Kuivastu vahel, tekkis juba esimese 
Eesti Vabariigi algusajal. 
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 » Virtsu sadam ja raudtee toetasid tugevalt Virtsu 
arengut. Rahvast liikus palju. Siia tekkisid 1930ndatel 
mitmed kauplused ja söögikohad. 

 » Läbi aegade on Virtsu muhulastele pakkunud töö- ja ela-
misvõimalust nii mõisa kui hiljem kolhoosi ajal. Virtsu 
talude asutamine on tihedalt seotud muhulastega. 

Juba kirjanik Juhan Smuul ütles omal ajal, et Muhu territo-
riaalvete piir jookseb läbi Hanila kiriku kellatorni. Sõprus-
suhteid muhulastega hoiame ka edaspidi. Suur tänu Muhu 
Muuseumile teaduspäeva korraldamise eest Virtsus. Üri-
tust toetas Eesti Kultuurkapital.

Soovid tasuta kiirkompostrit või biokonteinerit? 

J ärgmise aasta sügisest tuleb kõigil, kes veel toidujäät-
meid eraldi ei kogu, hakata neid liigiti koguma.

Nimelt jõustus maikuus jäätmeseaduse muudatus, mille Nimelt jõustus maikuus jäätmeseaduse muudatus, mille 
järgi peab kohalik omavalitsus korraldama biojäätmete lii- järgi peab kohalik omavalitsus korraldama biojäätmete lii- 
giti kogumise tekkekohalt, kui neid kohapeal ei kompostita. giti kogumise tekkekohalt, kui neid kohapeal ei kompostita. 
See tähendab seda, et toidujäätmete kogumine hakkab toi-See tähendab seda, et toidujäätmete kogumine hakkab toi-
muma täpselt nii nagu praegu segaolmeprügi kogumine – muma täpselt nii nagu praegu segaolmeprügi kogumine – 
iga kinnistu omanik, olenemata sellest, kas kinnistu asub iga kinnistu omanik, olenemata sellest, kas kinnistu asub 
tihe- või hajaasustuses, peab soetama endale kogumisma-tihe- või hajaasustuses, peab soetama endale kogumisma-
huti toidujäätmete kogumiseks, mida hakkab tühjendama huti toidujäätmete kogumiseks, mida hakkab tühjendama 
jäätmevedaja. Biokonteineri tühjendamist on võimalik tel-jäätmevedaja. Biokonteineri tühjendamist on võimalik tel-
lida alates 2022. aasta sügisest, mil jõustub uus korraldatud lida alates 2022. aasta sügisest, mil jõustub uus korraldatud 
jäätmeveo hange.jäätmeveo hange.

Biojäätmete üleandmise kohustusest vabas-
tatamine
Biojäätmete üleandmise kohustusest vabastatakse ainult Biojäätmete üleandmise kohustusest vabastatakse ainult 
need eramaja omanikud, kes oma kodus toidujäätmeid need eramaja omanikud, kes oma kodus toidujäätmeid 
kompostivad ning nemad eraldi biojäätmete konteinerit kompostivad ning nemad eraldi biojäätmete konteinerit 
soetama ei pea. Toidujäätmete kompostimiseks ei pea soetama ei pea. Toidujäätmete kompostimiseks ei pea 
elanik spetsiaalselt kompostrit soetama, st toidujäätmeid elanik spetsiaalselt kompostrit soetama, st toidujäätmeid 
on lubatud kompostida ka enda valmistatud komposti-on lubatud kompostida ka enda valmistatud komposti-
aunas, samuti on lubatud anda söömiskõlbulikke toidujäät-aunas, samuti on lubatud anda söömiskõlbulikke toidujäät-
meid koduloomadele.meid koduloomadele.

Lääneranna vald esitab 
taotluse elanike toeta-
miseks
Toidujäätmete sorteerimise soodusta-Toidujäätmete sorteerimise soodusta-
miseks jagab Keskkonnainvesteeringute miseks jagab Keskkonnainvesteeringute 
Keskus toetust kodude juurde paigutatavate biojäätmete Keskus toetust kodude juurde paigutatavate biojäätmete 
kogumiseks mõeldud konteinerite (80- ja 140-liitrised) kogumiseks mõeldud konteinerite (80- ja 140-liitrised) 
ning kodukompostrite ostuks. Toetusmeetmest soovib ka ning kodukompostrite ostuks. Toetusmeetmest soovib ka 
Lääneranna vald osa võtta.Lääneranna vald osa võtta.

Selleks et teaksime, milline on vajadus kompostrite ja bio-Selleks et teaksime, milline on vajadus kompostrite ja bio-
konteinerite järele, palume kõigil eraisikutel ja korteriühis-konteinerite järele, palume kõigil eraisikutel ja korteriühis-
tutel enda soovidest teada anda.tutel enda soovidest teada anda.

Küsimustiku leiab veebiaadressi Küsimustiku leiab veebiaadressi ajaleht.laaneranna.ee ajaleht.laaneranna.ee 
parempoolsest menüüribast või veebilehelt parempoolsest menüüribast või veebilehelt https://bit.ly/https://bit.ly/
toidujäätmedtoidujäätmed..

NB! Tegemist on andmete kogumisega rahastuse taotle-NB! Tegemist on andmete kogumisega rahastuse taotle-
miseks. Osalemine ei taga kompostri või biokonteineri miseks. Osalemine ei taga kompostri või biokonteineri 
saamist, kuid positiivse rahastusotsuse korral on kompost- saamist, kuid positiivse rahastusotsuse korral on kompost- 
rite või biokonteinerite saamise eesõigus antud küsitluses rite või biokonteinerite saamise eesõigus antud küsitluses 
osalenutel.osalenutel.

Andmeid kogutakse kuni 10. oktoobrini 2021. Andmete 
paremaks analüüsiks, on soovitatav küsitlus täita Interne-
tis, kuid kellel puudub antud võimalus, võib oma soovist 
teada anda ka järelevalvespetsialist Piret Mäestule tele-
fonil 5690 0263.

Aeg on taotleda tegevus- ja projektitoetusi 

L ääneranna vallas kehtib eraldi kord, mille alusel 
toetatakse  Lääneranna eelarvest kodanikuühendusi 

– mittetulundusühinguid, sihtasutusi ja seltsinguid. 

Valla eelarvest on võimalik taotleda 3 tüüpi toetust: tege-
vustoetust, projektitoetust ning omaosaluse finantseer-
imise toetust. Kõigi toetuste peamine eesmärk on toetada 
tegevusi, mis on suunatud vallale ja valla elanikele.

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

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

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

Millal on taotluse esitamise tähtaeg?Millal on taotluse esitamise tähtaeg?
Tegevustoetuste ning projektitoetuste taotlemise tähtaeg Tegevustoetuste ning projektitoetuste taotlemise tähtaeg 
järgmise aasta tegevusteks on jooksva aasta järgmise aasta tegevusteks on jooksva aasta 1. november1. november..

Rohkem infot tähtaegade, lisatoetuste ja eelarve kohta Rohkem infot tähtaegade, lisatoetuste ja eelarve kohta 
leiab veebilehtedelt laanerannavald.ee ja ajaleht.laane- leiab veebilehtedelt laanerannavald.ee ja ajaleht.laane- 
ranna.eeranna.ee

Foto: 19. Matsalu Loodusfilmide Festivali (MAFF) auhinnatseremoonia  2021. aastal. Foto: 19. Matsalu Loodusfilmide Festivali (MAFF) auhinnatseremoonia  2021. aastal. 
MAFF taMAFF taotles 2021. aastal tegevustoetust, mille sai kogu küsitud summa ulatuses / Foto: MAFF (matsalufilm)otles 2021. aastal tegevustoetust, mille sai kogu küsitud summa ulatuses / Foto: MAFF (matsalufilm)
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Pöördumine
Lääneranna valla tuulepargi eriplaneeringu esi-
algse analüüsi tulemusel tuulepargi arenduseks 
sobivate alade ja selle lähistel asuvatele elani-
kele, maaomanikele ja juriidilistele isikutele.

Hea Lääneranna valla elanik, ettevõtja ja 
maaomanik! Tulenevalt Euroopa Liidu klii-
maeesmärkidest on Eestis kasvanud huvi ja vaja-
dus taastuvenergia lahenduste kasutusele võt-
miseks.
Seoses sellega algatas Lääneranna Vallavolikogu 14.05.2020 
otsusega nr 197 Lääneranna vallas kohaliku omavalitsuse 
eriplaneeringu koos keskkonnamõju strateegilise hin-
damisega  kuni kahele tuulepargile sobiva arendusala leid-
miseks ja tuuleparkide ja selle toimimiseks vajaliku taristu 
kavandamiseks. Planeeringuala on kogu valla territoorium 
suurusega 1362,67 km². Planeeringu algatamise taotleja 
ehk huvitatud isik on Laanenurga Tuuliku OÜ (reg-kood 
14866915). Huvitatud isikule tuulepargi rajamiseks konk-
reetne huvipakkuv ala asub Lääneranna valla Helmküla, 
Piha ja Kilgi küla territooriumil. Kui planeeringu menetluse 
tulemusel peaks tuuleparkidele leiduma sobiv asukoht, 
koostatakse sobivatele aladele eriplaneeringu teises etapis 
ehitusõiguse määramiseks detailne lahendus. Planeeringu 
ja keskkonnamõju hindamise koostaja on Hendrikson & Ko.

Käesoleva kirja eesmärk on vastavalt planeerimisseaduse 
§ 99 lõigetele 2 ja 3 kaasata kohaliku omavalitsuse eri-
planeeringu asukoha eelvaliku koostamisele isikud, kelle 
huve või õigusi koostatav planeering võib puudutada. Sell-
eks, et planeeringumenetluses midagi olulist märkamata 
ei jääks, on puudutatud isikutel ehk kohalikel elanikel, 
ettevõtjatel ja maaomanikel võimalus vastavalt planeeri-
misseaduse § 99 lõikele 4 olla Lääneranna valla tuulepargi 
eriplaneeringu menetlusega kaasatud ka personaalselt. 
Selleks tuleb edastada vastavad elektroonilised kon-
taktandmed e-posti aadressile vallavalitsus@laaneranna.
ee. Alternatiivina on võimalik edastada oma kontaktand-
med ja info eelistatuima teadete edastamise viisi kohta, 
saates kirja Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula 
linn, 90302 Pärnu maakond. Kui teadete edastamise viis 
jääb täpsustamata, edastatakse eriplaneeringu asukohava-
likuga seotud teated posti teel rahvastikuregistrisse kantud 
elukoha aadressil ja juriidilisele isikule vastavasse regis-
trisse kantud aadressil.

Käesoleval juhul on eelistatuim kontakt e-posti aadress, 

kuna tagab projekti kohta kõige operatiivsema infovahe-
tuse. Juhul, kui isikul puudub isiklik e-posti aadress võib 
kokkuleppel mõne teise pereliikme või naabriga edastada 
ka nende e-posti aadressi. 

Planeering on algusjärgus ja hetkel toimub inimeste kaasa- 
mine ning planeeringu lähteülesande koostamine. Peagi 
algab sellega seoses toimuv lähteseisukohtade ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavat-
suse avalik väljapanek. Täpsemat ja kõige ajakohasemat 
informatsiooni planeeringuetappide kohta saab projekti 
kodulehelt ja planeeringuportaalist: hendrikson.ee/maps/
Lääneranna-EP. Lisainfot saab Lääneranna valla planee-
ringu- ja arendusspetsialistilt Kaire Koitnelt tel 5691 8606 
või e-kirja teel: kaire.koitne@laaneranna.ee.

Üleskutse arvamuse avaldamiseks
Perioodil 14.09–13.11.2021 on avalikul väljapanekul Lääne-
ranna valla tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu 
eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise väljatöötamise kavatsus. 

Käesoleva eriplaneeringu etapi eesmärk on määrata 
lähteülesanne ja tingimused, mille põhjal planeeringu 
koostamisel ja mõjuhindamisel võrrelda Lääneranna 
territooriumil eelanalüüsi tulemusel leitud tuulepargi 
rajamiseks võimalikke sobivaid alasid.

Avalik väljapanek toimub ja planeeringu dokumentidega on 
võimalik tutvuda:

 » Lääneranna vallamajas (Jaama tn 1, Lihula linn, Pärnu 
maakond)

 » Hanila teeninduskeskuses (Keskuse tee 3, Kõmsi küla, 
Pärnu maakond)

 » Koonga teeninduskeskuses (Valla/2, Koonga küla, Pärnu 
maakond)

 » Varbla teeninduskeskuses (Vallamaja, Varbla küla, 
Pärnu maakond)

Avaliku väljapaneku ajal on eriplaneeringu materjalid kät-
tesaadavad ka Lääneranna valla veebilehel (www.laane- 
rannavald.ee) ja planeeringu infoportaalis (hendrikson.ee/
maps/Lääneranna-EP).

Arvamusi ja ettepanekuid oodatakse aadressile: Lääne-
ranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu 
maakond või e-posti aadressile vallavalitsus@laaneranna.
ee.

Avalikule väljapanekule järgneva avaliku arutelu toimumis-
aja ja asukoha kohta antakse teada 14 päeva ette eraldi 
teavitusega. 

Detailplaneeringu avalik arutelu | Kaire Koitne 
Planeeringu- ja arendusspetsialist

Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja 
Männituka kinnistud
Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kin-
nistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste 
avalik arutelu toimub 30.09.2021 kell 16.00 Lihula Kultuu- 
rimaja saalis (Tallinna mnt 1A).

Planeeringu avaliku arutelu ajal käsitletakse eelkõige 
planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud ja arvesta-
mata jäänud ettepanekuid. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 14.07.–
18.08.2021, mille käigus laekusid neljalt inimeselt kirjad 
ettepanekute ja vastuväidetega. Kõik nimetatud detail-
planeeringu dokumendid on registreeritud Lääneranna 
valla dokumendiregistris: delta.andmevara.ee/laane-
ranna_vald/toimik/3522261/1

Tulenevalt vabariigis valitsevast viiruse ohust ja kehtivatest 
piirangutest on koosolekuruumis vaja hoida distantsi ja 
kanda maske.
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Lily Herta Parve  06.VIII 2021Lily Herta Parve  06.VIII 2021

Mirtel-Emilia Lahe 11. VIII 2021Mirtel-Emilia Lahe 11. VIII 2021

Mai Reinart  26. VIII 2021Mai Reinart  26. VIII 2021

Lenna Põldaru  04. IX 2021Lenna Põldaru  04. IX 2021

Õnnitleme vastsündinuid ja  Õnnitleme vastsündinuid ja  
nende vanemaid!nende vanemaid! Mälestame meie seast lahkunuid 

(10.08–10.09.2021)

Leida Rõigas 29. IV 1926 – 10. VIII 2021 

Maie Rannuste 28. I 1944 – 11. VIII 2021 

Kalju Tõnn 02. VI 1951 – 14. VIII 2021 

Saida Niit 30. VI 1935 – 24. VIII 2021 

Jüri Valdma 14. III 1956 – 24. VIII 2021 

Ella Luuk 20. XII 1936 – 29. VIII 2021 

Mart Ojamets 11. III 1958 – 03. IX 2021 

Mart Saar 05. IX 1948 – 06. IX 2021

Avaldame lähedastele kaastunnet!

Elanike arv 5209Elanike arv 5209

   2530 naised2530 naised

   2679 mehed2679 mehed

  
Sündide arv 23 Sündide arv 23 
Surmade arv 67Surmade arv 67

  
Saabus elanikke 157 Saabus elanikke 157 
Lahkus elanikke 141Lahkus elanikke 141

Elanikkonna statistikaElanikkonna statistika

Muinastulede öö 2021. aastal Virtsus – hoiame traditsioone!  
Foto: Mariann Peksar

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine |

L ääneranna Vallavalitsus annab teada, et on valminud 
eelnõu bussipeatusele kohanime määramiseks, mille 

alusel määrata Lääneranna vallas Alakülas asuvale 
ühissõidukipeatusele kohanimeks Pätiküla.

Nimeobjekti asub L-Est 97 koordinaatidel XY: 6505187.34, 
487187.18.

Arvamused ja põhjendatud ettepanekud eelnõu kohta 

palume esitada kirjalikult 6. oktoobriks 2021 aadressile 
vallavalitsus@laaneranna.ee või Jaama tn 1, Lihula linn, 
Lääneranna vald 90302.

Dokument: delta.andmevara.ee/laaneranna_vald/doku-
ment/4945070

Lisainfo: Mihkel Kalmaru, tel 447 3745, e-post mihkel.kal-
maru@laaneranna.ee

Mihkel Kalmaru 
Maa- ja arendusspetsialist

Kirjalike pakkumiste küsimine hoonestusõiguse seadmiseks

L ääneranna Vallavalitsus kutsub esitama pakkumisi 
Lihula Piiri tn äri- ja tootmismaa sihtotstarbega 

kruntidele hoonestusõiguse seadmiseks. 

Pakkumiste kord ja tingimused on leitavad veebilehelt 
www.laanerannavald.ee

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni
15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja
kultuuriprojektide finantseerimiseks 2022. aastal
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:

 » üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning 
loominguliseks ja sporditegevuseks;

 » organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri aren-
damise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt olu-
liste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.

Käesoleval aastal tuleb 139 allfondist jaga-
misele 280 000 eurot. 
Suuremad summad jagatakse seekord järgmistest sihtasu-
tuse juures asuvatest fondidest:

 » Rain Lõhmuse fondist tuleb jagamisele u 30 000 eurot, 
mis jaguneb erinevate valdkondade vahel noorte annete 
toetuseks;

 » teatrivaldkonnas eraldab Kristi ja Siim Kallase fond 10 
000 eurot lavastusprojektide toetuseks;

 » noorte lauljate õpinguid välismaal toetab 10 000 euroga 
Hans Teetlausi fond;

 » lastekirjanduse loomist, mis tutvustab lastele eesti kul-
tuuripärandit, esivanemate eluolu ning rahvatradit- 
sioone toetab 6000 euroga Härmatali fond, 

 » Lastekaitse Liidu fond (vt ka lk 3) toetab  põhi- ja kesk- 
haridust omandavaid andekaid õpilasi. Stipendiume 
osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spor-
divõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppe-
maksu tasumiseks on võimalik taotleda kokku 10 000 
euro eest, 

 » Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel toetab Ernst ja 
Erica Kesa fond 12 000 euroga.

Taotluste vastuvõtu tingimused ja info ning käesoleval 
aastal jagamisel osalevate allfondide nimekiri on leitav 
koduleheküljelt: www.erkf.ee/taotlejale.

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu avaliku 
väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad Lääne-
ranna vallas:

 » 21.10 kell 13.00-15.00 Lihula Kultuurimaja peegelsaal, 
Tallinna mnt 1a, Lihula linn;

 » 21.10 kell 16.00-19.00 Virtsu Kooli saal, Pargi 4, Virtsu 
alevik.

Arutelust osavõtmiseks on vajalik esitada Covid pass või 
kuni 48 tundi enne avalikku arutelu tehtud negatiivse testi 
tulemus.
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Lääneranna Vallavalitsuse otsused | Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. august – 10. september 2021 toimus 
viis Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks 

toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetus- 
te määramine ja maksmine, eluruumi üürile andmine, 
huvihariduse ja -tegevuse toetuste eraldamine, hooldaja 
ja hooldajatoetuse määramine ning maksmine, üldhool-
dusteenuse eest kohatasu maksmine, tugiisikuteenuse 
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, 
hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande 
heakskiitmine, otsustati järgmist:

 » Kinnitati Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse 
struktuur, teenistuskohtade koosseis ja nõuded vas-
tavalt korralduse lisale nr 1, seoses sellega tunnistati 
kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 28. jaanuari 
2021 korraldus nr 70 „Lääneranna valla ametiasutuse 
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine”. 
Korraldusega muudeti  Lääneranna Vallavalitsuse hari-
duse-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna struktuuriüksuses 
järgnevaid ameti- ja töökohti: sotsiaaltöö spetsialistide 
arv oli 5, nüüd 4; hoolekande-töötajate arv oli 9, nüüd 6; 
tugispetsialistide arv oli 6, nüüd 5; lisandus 3 tugiisiku 
töökohta.

 » Lääneranna valla kohalike teede nimekirjas on Rabavere 
külas asuv Töökoja tee. Neli Rabavere külas Töökoja tee 
ääres asuva kinnisasja omanikku pöördus Lääneranna 
Vallavalitsuse poole Töökoja tee laiendamise ja tolmuv-
abaks muutmise ettepanekuga. Avaldajad nõustusid tee 
laiendamiseks vajaliku ja avaldajate omandis oleva maa 
andmisega Lääneranna valla kasutusse. Algatati ja viidi 
läbi  sundvalduse seadmise menetlus. Otsustati seada 
sundvaldus Lääneranna valla kasuks sundvalduse ese-
meks oleva Töökoja tee laiendamiseks, liiklusohutuse 
parandamiseks ja tolmuvabaks muutmiseks Rabavere 
külas asuvatel järgmistel kinnisasjadel: Kaaluesise (kin-
nistu nr 6238760), Kaalumaja (kinnistu nr 4010106), 
Pärttõnise (kinnistu nr 13638750), Pärdi-Jaani (kinnistu 
nr 3807306), Allika (kinnistu nr 1497806). Sundvalduse 
seadmisega lähevad Lääneranna vallale üle kõik teeo-
maniku kohustused, õigused ja vastutus.

 » Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri Ene Tähele seoses juubelisün-
nipäevaga, Hilje Tammarule seoses 25 a tööjuubeliga, 
Heli Raavelile  seoses 15 a tööjuubeliga, Kristi Kangrule 
seoses 10 a tööjuubeliga ja Helen Vooglale kultuurielu 
edendamise ja rikastamise eest ning seoses juubelisün-
nipäevaga.

 » Anti luba korraldada MTÜ-l Saulepi Külaselts ja FIE-l 
Kaimo Adler 20. augustil  Kulli kiigeplatsil avalik üritus 
„Küla kiige romantika lõkke ja lauludega Kullil”, Virtsu 
Arenguselts MTÜ-l korraldada 29. augustil Virtsu ale-
vikus asuva Kalasadama linnuse juures avalik üritus 
„Muinastulede Öö 2021”, Kaitseliidu Lääne maleval 
korraldada ajavahemikul 24.–26. september 2021. a 
Lääneranna vallas vastavalt taotlusele lisatud võistlu-
sala kaardile avalik üritus „Sügistorm 2021“.  Avalike 
ürituste korraldamisel tuleb järgida Lääneranna valla 
jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõudeid.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2021. aasta heakorra-
konkursi võitjateks järgmiste kategooriate parimad: 
elamud tiheasustuses – Metsa tn 27, Virtsu alevik; eri-

auhind – Karja tn 1, Lihula linn, originaalse, leidliku 
ja stiilse suveköögi eest;  maakodud – Kraavi, Raba-
vere küla; kortermajad – Kooli ridaelamu, Varbla küla; 
äri- ja tootmishooned – Varbla teeninduskeskus koos 
rahvamajaga, Varbla küla; maastikuobjektid (näiteks 
poolloodusliku kooslused, matkarajad, puisniidud) – 
Tuhu matkarada, Kiska küla;  avalik ruum (näiteks 
külaplatsid, külamajad, vaatetornid, tänavad, pargid) – 
Kulli külaplats, Kulli küla.  Lääneranna Vallavalitsusel 
korraldada konkursi võitjate autasustamine, konkursi 
tulemused avalikustatakse valla ajalehes Lääneranna 
Teataja ja valla veebilehel.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas 2021. a hanke-
plaani alusel avatud hankemenetluse, riigihanke vii-
tenumbriga 239612 „Lihula Püha Neeva Aleksandri 
kiriku müüride konserveerimine” eesmärgiga kiriku 
vare osaliselt konserveerida selle säilimise ning edas-
pidise kasutuselevõtu eesmärgil. Tähtajaks esitati üks 
pakkumus, mille maksumus ületab oluliselt hankija 
poolt planeeritud hankelepingu eeldatava maksumuse. 
Tunnistati Scandec OÜ pakkumus vastuvõetamatuks, 
kuna selle maksumus ületab riigihanke eeldatavat 
maksumust ja lükata pakkumus tagasi.  Hankelepingu 
sõlmimiseks viiakse läbi väljakuulutamiseta läbirääki-
mistega hankemenetlus.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas 2021. a hanke-
plaani alusel lihtmenetlusega riigihanke viitenumbriga 
235798 „Haridusliku erivajadusega õpilaste õppevahen-
dite ost”. Hange oli jaotatud 3 osaks. Hanke osas 3 tun-
nistati hankemenetlus pakkumuste puudumise tõttu 
nurjunuks. Samuti nurjus võrdlevate pakkumistega 
ostumenetlus, kuna ainsa esitatud pakkumuse maksu-
mus ületab hankija eelarve. Korraldatakse  väikehange 
„IKT vahendid haridusliku erivajadusega õpilaste õppe 
korraldamiseks”, ostumenetluste korraldamise eest vas-
tutavaks isikuks määrati Eero Sahk, pakkumuste hin-
damise kriteeriumiks on madalaim hind, ostumenetlus 
korraldatakse võrreldavate pakkumiste küsimise teel.

 » Kinnitati Lääneranna munitsipaalhuvikoolide põhite-
gevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad 
õppeaastaks järgmiselt: Lihula Muusika- ja Kunstikool  
kuni 18-aastase või üldhariduskooli päevases õppes 
õppivale õpilasele 12 eurot kuus; täiskasvanud õppija 
rahvastikuregistri andmetel Lääneranna valla elanik 
20 eurot kuus; rahvastikuregistri andmetel väljaspool 
Lääneranna valda elavale täiskasvanud elanikule 40 
eurot kuus. Kinnitati  õppetasude maksmise soodus-
tus (õppetasu osaline maksmine või õppetasu maksmi- 
sest vabastamine) järgmiselt: soodustust võib rakend-
ada õppuritele, kelle elukohana on Eesti rahvastikure- 
gistrisse kantud Lääneranna vald ja perekonna teise 
samas koolis õppiva lapse eest tasub lapsevanem 70% 
kinnitatud õppetasu määrast, perekonna kolmanda ja 
iga järgmise samas koolis õppiva lapse eest tasub lap-
sevanem 50% kinnitatud õppetasu määrast, kui õpilane 
on õppetöös ja konkurssidel/võistlustel saavutanud 
silmapaistvaid tulemusi. Õppetasu maksmise soodus-
tuse rakendamise aluseks on huvikooli direktorile esi-
tatud õppetasu maksja või huvikooli õpetaja selleko-
hane avaldus koos põhjendava selgitusega. Avaldused 
soodustuse saamiseks esitatakse huvikooli direktorile 
punktide tähtajaga 20. september ja 20. jaanuar, teis-
tel juhtudel jooksval õppeaastal. Õppetasu maksmise 
soodustuse kinnitab direktor käskkirjaga, kooskõlasta-
des eelnevalt soodustuse andmise huvikooli õppenõu-
koguga. Huvikooli määratud õppetasu soodustus kehtib 
määratud aja lõpuni. Õppetasu tasutakse poolaasta 

OMAVALITSUS
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kaupa hiljemalt 10. novembriks ja 10. veebruariks vas-
tavalt Lääneranna Vallavalitsuse esitatud arvetele. 
Õpilase koolist puudumisel õppetasus ümberarvestusi 
ei tehta. Rahvastikuregistri andmetel väljaspool Lääne-
ranna valda elav õpilane peab esitama oma elukohajärg-
selt omavalitsuselt garantiikirja õppekoha tegevuskulu 
arvestusliku maksumuse tasumise kohta.

 » Imatra Elekter AS (reg-kood 10224137) esitas 02.06.2021 
taotluse nr 10-5/30 sundvalduse seadmiseks Kelu külas 
asuvale Pärtli-Jaani kinnisasjale, kinnistu registriosa 
nr 2233632. Sundvalduse seadmise eesmärk on Pärt-
li-Jaani kinnisasjal talumiskohustuse kehtestamine 
avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu ja -rajatise 0,4 
kV pingega õhuliini masti ning mastitõmmitsa ehita-
miseks ja kasutamiseks elektripaigaldiste kaitsevööndis 
ligikaudu 19 m² suurusel maa-alal. Masti ja mastitõm-
mitsa ehitamine on vajalikud Tammas-Mardi kinnisas-
jal asuva tarbimiskoha ühendamiseks elektrivõrguga. 
Otsustati seada sundvaldus Imatra Elekter AS kasuks 
Lääneranna vallas Kelu külas asuvale Pärtli-Jaani kin-
nisasjale. Sundvaldusega koormatava maa-ala plaan on 
korralduse lisa.

 » Määrati Lääneranna vallas Alakülas asuvale 
ühissõidukipeatusele kohanimeks Alaküla. 

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas 2021. a hanke-
plaani alusel avatud hankemenetlusega riigihanke 
viitenumbriga 237556 „Lihula mõisa viinaaida reno- 
veerimine kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskaitse 
teabekeskuseks. Põhiprojekti koostamine ja ehitus” 
eeldatava maksumusega 450 000 €. Riigihankes esi-
tati tähtajaks kaks pakkumust, mille maksumused 
ületasid olulisel määral hankelepingu täitmiseks 
planeeritud vahendeid. Tunnistati Scandec Ehitus OÜ 
ja  Silindia Ehitus OÜ pakkumused vastuvõetamatuks 
(mittevastavaks), kuna nende maksumus ületas riigi-
hanke eeldatavat maksumust, ja lükata pakkumused 
tagasi. Pakkujaid teavitatakse  3 tööpäeva jooksul, alates 
korralduse andmisest.

 » Lõpe Agro OÜ (reg-kood 10765873) taotleb Keskkonnaa-
metilt keskkonnaloa muutmist seoses muutustega heite-
allikate koosseisus. Tema käitis asub aadressil Viljakui-
vati, Rabavere küla, Lääneranna vald. Keskkonnaluba on 
käitajale väljastatud paiksest heiteallikast saasteainete 
välisõhku väljutamiseks tootmisüksusest tähtajatu 
kehtivusajaga. Käitises toimub põletusseadmete käi-
tamine viljakuivatamise eesmärgil. Lisaks soovi- 
takse ettevõtte tegevus viia kooskõlla õigusaktide uusi-
mate muudatustega. Lääneranna Vallavalitsus leiab, et 
ilmselt suurendatakse Rabavere viljakuivatis kuivata- 
tava teravilja kogust ning seetõttu suureneb ka koor-
mus kohalikule teele, mille kaudu veetakse valminud 
vili kuivatisse ja kuivatist välja, sisse veetakse praegu 
u 10 350 tonni ja välja 9000 tonni vilja. Tee on kitsas 
ning tolmab kohutavalt, hoolimata tolmutõrjest. Kasu-
tuskoormusest  lähtuvalt vajaks tee hädasti mustkatte 
alla viimist ja ilmselt ka laiendamist. Keskkonnaloa 
väljastamise korralduse eelnõus on Keskkonnaamet 
märkinud, et LHK projekti kohaselt tekib müra sead-
mete tööajal, kuid ei põhjusta eeldatavalt normtaseme 
ületamist. Samas kurdavad kohalikud elanikud kuivati 
ventilaatoritest kostuva müra üle. Eeltoodu alusel on 
Lääneranna Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnaloa 
muutmisega ei tohi kohalike elanike elutingimused 
halveneda ning kuivati ventilaatorite müra viljakuiva-
tusperioodil ei tohi ületada õigusaktides lubatud müra-
norme ega muutuda kohalikke elanikke häirivaks.

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse määrus 06. 
august 2021 nr 4 „Lääneranna valla lemmikloomade 
registri põhimäärus”.

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse määrus 18. 
august 2021 nr 5 „Valimisjaoskondade moodustamine”.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kümme 
eelnõud.

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

Lääneranna Vallavolikogu otsused |
9. septembril 2021 toimus Lääneranna Vallavolikogu 47. 
istung, kus osales  20 vallavolikogu liiget. Päevakorda kin-
nitati 11 punkti. Vastu võeti  5 määrust ja 3 otsust.

 » Kinnitati Lihula Gümnaasiumi arengukava aastateks 
2021–2026.

 » Otsustati muuta Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 
määrust nr 25 „Huvihariduse ja huvitegevuse toeta-
mise kord”.

 » Otsustati muuta Lääneranna Vallavolikogu 13.05.2021 
määrust nr 115 „Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord” 
§ 2 lõiget 1 alljärgnevas sõnastuses „Isikliku sõiduauto 
kasutamise kulu sõiduks elukohajärgsesse üldhari-
duskooli või ühistranspordi lähima peatuseni ja tagasi 
(edaspidi sõidukulu) hüvitatakse õpilase seaduslikule 
esindajale, kui õpilase koolitee Lääneranna vallas asu-
vasse üldhariduskooli suunduva bussi peatusesse on 
pikem kui 3 kilomeetrit (ühistranspordi peatuseni on 
enam kui 3 km) ning kellel ei ole võimalik kasutada 
ühistransporti”.

 » Otsustati seada Koonga külas Vana-Vallamaja kin-
nisasjal asuva bussijaama hoone (ehitisregistri kood 
120872628) omamiseks tasuta 30aastase tähtajaga hoo-
nestusõigus ja Lihula linnas Tallinna mnt 13 kinnisasjal 

asuva bussijaama hoone (ehitisregistri kood 121297502) 
omamiseks tasuta 30aastase tähtajaga hoonestusõigus 
Mittetulundusühingu Pärnumaa Ühistranspordikeskus 
kasuks.

 » Otsustati asutada alates 1. oktoobrist 2021 Lääneranna 
Vallavalitsuse hallatav asutus Virtsu Rahvamaja.

 » Kehtestati Virtsu Rahvamaja põhimäärus.

 » Toimus Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirja I 
lugemine ja volikogu otsustas suunata määruse eelnõu 
II lugemisele.

 » Otsustati moodustada 17. oktoobril 2021. a toimuvate 
Lääneranna Vallavolikogu valimiste läbiviimiseks üks 
üheksaliikmeline ja kolm seitsmeliikmelist jaoskonna-
komisjoni koos kahe asendusliikmega. 

 » Toimus Lääneranna valla eelarvestrateegia 2022–2025 I 
lugemine, volikogu otsustas suunata määruse eelnõu II 
lugemisele ning andis parandusettepanekute esitamise 
tähtajaks kaks nädalat.

 » Võeti vastu Lääneranna valla 2021. aasta I lisaeelarve.

 » Volikogu andis arvamuse Koonga IV uuringuruumi 
geoloogilise uuringu loa taotlusele.

Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja
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Andres Hirvela 
Lääneranna vallavanem

MAJANDUS

 » Arendusjuht Margus Källe tutvustas Lääneranna valla 
tuuleparkide eriplaneeringut.

Lääneranna Vallavolikogu järgmise Istungi toimumisaeg 
on 7. oktoobril 2021 Lihula vallamaja III korruse saalis.

O ktoobrikuiste valimistega saab mööda ka esimene 
valitsemistsükkel ja seega saab vald juba nelja aas-

taseks. Et tegu on täiesti uue omavalitsusega, siis esmalt 
tuli luua, ette valmistada  ja ka volikogu poolt vastu võtta 
valla eluks vajalik seadusandlik baas. 

Sellega oleme enam-vähem hakkama saanud, sest vald ju 
toimib ja anname endale ka aru, et see töö ei lõppegi kunagi, 
sest areng on pidev ning tahame ikka paremini, kiiremini ja 
efektiivsemalt. Kuna ühinesid ikkagi neli võrdset omavalit-
sust, siis vahekokkuvõtte tegemiseks sobiks kõige paremini 
see, kui palju investeeringuid nendesse piirkondadesse on 
läinud.

Võrdluse aluseks on võetud hanked, kus tegemist kindlate 
objektide ehitamise ja renoveerimisega. Arvestusest on 
väljas hanked selliste ülevallaliste tegevuste kohta nagu 
üldplaneeringu keskkonnamõjude hindamine, arhiivi kor-
rastamine ja veevärgi  arengukava,  samuti igapäevaelu 
korraldavad ostumenetlused. Minnes arvude juurde, on 
selliseid menetlusi tehtud 60 ja 10 592 448 euro eest ning 
nendest üldise iseloomuga oli 5 hanget summas 98 103 
eurot. 

Lihula piirkond | Vaieldamatult kõige suurema arengu- 
tõuke viimase nelja aastaga on saanud Lihula piirkond, kus 
on korraldatud 35 hanget summas 7 240 670 eurot. Eraldi 
arvestust oleme pidanud teedesse tehtud investeeringute 
kohta ja siin piirkonnas on nelja aasta jooksul tehtud reno- 
veerimisi summas 558 034 eurot. Seega kogu investeering 
endisesse Lihula valda on olnud 7 798 704 eurot ja see moo-
dustab valla investeeringute kogumahust 74%. 

Koonga piirkond | Teisele kohale jääb endine Koonga 
vald, kuhu on 11 hankega investeeritud 678 424 eurot ja 
teedele on kulunud 493 339 eurot. Seega kokku 1 171 824 

eurot mis moodustab valla investeeringute kogumahust 
11%.

Hanila piirkond | Hanila piirkonda on tehtud 7 hanke-
ga investeeringid 486 230 euro eest ja teedeinvesteeringute 
maht on 390 661 eurot. Kokku investeeringuid 876 891 eu-
rot, mis moodustab kogumahust 8%.

Varbla piirkond | Varbla piirkonda on tehtud 2 hanget 
summas 95 400 eurot ja teedesse on selle ajaga investeeri- 
tud 649 632 eurot. Seega kokku on investeeritud 745 032 
eurot, mis moodustab valla investeeringute kogumahust 
7%.

Kokkuvõtteks
Nagu eeltoodust näha, pole arendustegevus olnud just 
võrdne kõigi ühinenud partnerite vahel, sest pea kolm-
veerand investeeringutest on läinud valla keskuse eden-
damiseks. Loomulikult on olnud nii subjektiivseid kui ka 
objektiivseid põhjusi, aga edaspidi on vaja kindlasti rohkem 
energiat panustada ka teiste piirkondade järeleaitamisele. 
Kuigi täna on veel kaks investeeringut, mis kindlasti Lihu-
lasse lähevad ja nendeks on Lihula mõisa kõrvalhoone ja 
välistrassid 625 000 euroga ning gümnaasiumi renoveeri-
miseks ette nähtud 2 049 000 eurot. 

Tahaks esile tuua veel seda, et antud numbrid on lihtsalt 
statistika ja meelega pole ma soovinud keskenduda sellele, 
miks asjad just nii on ja millistel põhjustel. Muuta seda ka 
ei saa, sest see on juba ajalooks saanud, aga mõttekohaks 
uuele volikogule edaspidiste plaanide seadmisel võiksid 
need abiks olla küll. Ühinenud on ikkagi neli valda ja aren-
dustegevuse planeerimisel tuleks kõiki osapooli käsitleda 
edaspidi palju võrdsemalt, kui seda on senini tehtud.

Kokkuvõte valla investeeringutest |

SPORT

A ugustikuu viimasel laupäeval 
toimusid Tõstamaa mõisa 

lähiümbruses Pärnumaa Omavalit-
suste XXVIII Rannamängud. 

Võistlustest olid tulnud osa saama 
Audru, Tõstamaa, Häädemeeste, 

Lääneranna ja Kihnu 
võistkonnad. Mõõtu 

sai võtta 13 võist-
lusalal, nendest 

4 individuaal- 
ja ülejäänud 
m e e s ko n n a - 
alad.

Pika võistluspäeva jooksul pinguta-
sid Lääneranna sportlased kõvasti 
ning kõik sammusid koju hea tujuga, 
tublimatel oli veel medalgi või lausa 
mitu kaelas rippumas. Suure koostöö 
tulemusena saavutasime ka meeskond- 
liku III koha, mida ilmestab hõbe-
dase läikega karikas. Rannamän-
gude korraldaja, Tõstamaa osavald 
sedapuhku kodustaadionil pjedestaa- 
li kõrgeimale astmele ei küündinud, 
aga tubli II koha ja veel suurema 
karika, olid nad auga välja teeninud. 
Sel korral õnnestus esikoha karikas 
koju viia Audru meeskonnal, kes 
noppis lausa viielt alalt esikohad. 
 

Tänavu aastal olime väga 
tublid individuaalaladel

 » Ainar-Sten Junker meeste 1000 m 
I koht

 » Kaspar Arusalu meeste kau-
gushüppe I koht ja meeste 100 m 
II koht.

 » Katrin Lehtpuu naiste 500 m I koht 
ja kaugushüppe IV koht

 » Sander Arusalu meeste kau-
gushüppe III koht

 » Eliise Lepp naiste 500 m IV koht

 » Andry Raudkivi meeste 1000 m IV 
koht

Lääneranna vaprad saavutasid
Pärnumaa Rannamängudel III koha |

Jana Viljak 
Pärnumaa Rannamängud 2021 osaleja 
Lääneranna valla meeskond

Tugev vallakeskus, mis teenindab ühtlasi kõiki valla eri piirkondi, on aluseks hästitoimivale omavalitsusele. Me oleme üks ja ühine vald - ühisel 
territooriumil asuv kogukond mitte (äri)partnerid ning see on ka seisukoht, millest lähtume erinevaid otsuseid tehes. Siinjuures tooks välja, et 
vallavanemal on suuremate investeeringute väljatoomise osas ununenud nimekirjast Varbla hooldekodu majade energiatõhusustööd summas 
285 000 €, samuti Kooga hooldekodu ehitus 837 000 €, mille viibimise tõttu tõuseb tööde hind vähemalt paarisaja tuhande euro võrra. Valla 
igapäevaselt toimivad funktsionaalsed hooned on olenemata piirkonnast olnud investeeringute mõttes loomulikult prioriteetsemad. Näiteks 
Lihula Gümnaasium (valla ainus gümnaasium) teenindab igapäevaselt üle valla kõiki piirkondi, nagu ka Lihula tervisekeskus.

Foto: Toomas Mitt
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Jana Viljak 
Pärnumaa Rannamängud 2021 osaleja 
Lääneranna valla meeskond

Meeskonnaalad tõid lisapunkte
Lisaks orienteerumise I kohale (Mihkel Kalmaru, Raul 
Kukk, Katrin Lehtpuu ja Eliise Lepp) ja kergejõustiku 
üldtulemuste II kohale (individuaalalade kokkuvõttes) 
saavutasid Lääneranna meeskonnad III koha Juhtkonna 
võistlusel (Martin Tee ja Ene Täht), Rannamees ja Ran-
nanaine võistlusel (Liina Arusalu ja Kaspar Arusalu) ning 
Mälumängus (Rein Merila, Margus Källe, Kalle Laanmets ja 
Vello-Kaid Soe).

Suur galerii ja võistluste protokollid on avaldatud Lääne- 
ranna Teataja veebilehel ajaleht.laaneranna.ee

Lääneranna Vallavalitsus tänab korraldajaid: Tõstamaa 
vald ja Pärnumaa Spordiliit.

Suurimad tänud kõigile sportlastele ja kaasaelajatele!

Lihula jalgpallimeeskond saavutas
Pärnumaa meistrivõistlustel III koha |

Jaanus Getreu 
Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi treener 
Lääneranna Spordikooli jalgpalli- ja kergejõustikutreener

K äesoleva aasta meistrivõistluste 
finaal toimus meeste arvestuses 

28. augustil Pärnus.

Meeste tiitlit läks jahtima seitse 
meeskonda. Mängiti nagu ikka lühen-
datud ajaga ja 7-1 formaadis. Kõik 
meeskonnad mängisid teineteisega 
läbi ja esinelik kogus vastavalt 13, 12, 
11 ja 10 punkti.

Sellist rebimist medalitele olen Sellist rebimist medalitele olen 
treenerina varem aastakümnete treenerina varem aastakümnete 
jooksul isegi noorteturniiridel väga jooksul isegi noorteturniiridel väga 
harva täheldanud.harva täheldanud.

Lihula jalgpallimeeskond tegi väga 
korraliku etteaste. Meeskonda peab 
kindlasti kiitma, sest turniirilt naasti 
taas medalitega. Lihula meeskond 
võitis kolm, viigistas kaks ja kaotas 
ühe kohtumise. See kõik andis kokku 
11 punkti ja pronksmedalid.

Ka Hanila meeste osalemine väärib 
suurt tunnustust. Alati osaletakse eri-suurt tunnustust. Alati osaletakse eri-
nevatel turniiridel ja mängitakse ka nevatel turniiridel ja mängitakse ka 
Rahvaliiga B-tasandil.Rahvaliiga B-tasandil.

Lihula jalgpallimeeskondLihula jalgpallimeeskond
Lihula jalgpallimeeskond on kaua Lihula jalgpallimeeskond on kaua 
kokkumänginud tiim. Ajaga on lisan-kokkumänginud tiim. Ajaga on lisan-
ddunud ka noori. Treenitakse korra 
nädalas ja meeskonna treeneriteks 
on kõik mängijad ise, kes meeskonda 
panustavad.

Pärnumaa pronksised autasud said: Pärnumaa pronksised autasud said: 
Mairo Kanter, Madis Sibul, Ivar Nikkel, Mairo Kanter, Madis Sibul, Ivar Nikkel, 
Rasmus Nikkel, Rivo Oosim, Kaarel Rasmus Nikkel, Rivo Oosim, Kaarel 
Pikkmets, Andero Polberg, Randel Pikkmets, Andero Polberg, Randel 
Plaas, Ats Ehasalu, Reilo Mark.Plaas, Ats Ehasalu, Reilo Mark.

Meeskonna eest lõid väravad Ehasalu Meeskonna eest lõid väravad Ehasalu 
5, Sibul ja Kanter mõlemad 2, Polberg 5, Sibul ja Kanter mõlemad 2, Polberg 
ja Mark kumbki 1.ja Mark kumbki 1.

Jalgpall ja kergejõustik
Põhjalikud kokkuvõtted valla ja 
ümberkaudsete piirkondade üritus- 
test ja (noor)sportlaste saavutustest on 
Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi veebi- 
lehel www.lljk.ee

Maadlus
28.08 toimusid 

M ä r j a m a a 
uues spordi-
hallis Eesti 
täiskasvanute 
meistrivõist-

lused maad-
luses. Lääne-

ranna spordikooli 
õpilastest osales –72 

kg kehakaalus Stefan-Lauri Mölder, 
kes saavutas 8 mehe konkurentsis 
kahe võidu ja ühe kaotusega auväärse 

III koha. Stefan osales täiskasvanute 
meistrivõistlustel esimest korda ja 
suutis vaatamata piirangutes treeni-
misele realiseerida oma potentsiaali.

Vibulaskmine
28. augustil toimusid Pärnus uuel Tam-
miste vibustaadionil vibuspordi Eesti 
meistrivõistlused 1440 harjutuses. 

Võistlus sisaldab platsil ja neljal erine-
val distantsil laskmist:

 » Vaistuvibude naiste klassis 
lastakse 60 m, 50 m, 40 m ja 30 m 
igalt distantilt 36 noolt.

 » Sama klassi meeste distantsid on 
70 m, 60 m, 50 m ja 30 m. Kokku 
lastakse 144 võistlusnoolt.

Kuna iga noole maksimum skoor saab 
olla 10 punkti ja kokku lastakse 144 

noolt, siis 
h a r j u t u s e 
nimi tule-
nebki sellest 
ehk vibusport 
1440 harjutus.

Naiste vaistuvibude klassis saavutas 
II koha Aire Lauren ja meeste sama 
klassi konkurentsis I koha ja Eesti 
meistritiitli Aare Lauren. Aare nimele 
sai ka uus meeste vaistuvibu 1440 
harjutuse Eesti rekord, mis on nüüd 
950 punkti.

29. augustil Kullamaal, Kullametsa 
viburajal toimunud Eesti maastiku-
vibu Klubide Karika 6 etapil, maasti-
kuringis, saavutas naiste jahivibude 
klassis Aire Lauren II koha ja meeste 
jahivibude klassis Aare Lauren I koha.

Spordiuudised | Periood: 

10. august – 10. september
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Foto: Pärnumaa MV jalgpallis 2021, mehed. Meistrivõistluste poodiumi esikolmik vasakult paremale: Foto: Pärnumaa MV jalgpallis 2021, mehed. Meistrivõistluste poodiumi esikolmik vasakult paremale: 
Lihula JK (III), Tori Põrgulised (I), Pärnu JK Vaprus (II) Lihula JK (III), Tori Põrgulised (I), Pärnu JK Vaprus (II) / Foto: Tarmo Tõnismann/ Foto: Tarmo Tõnismann
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Oktoober

01.10 kell 12.00 Kõmsi rahvama-
jas Lääneranna valla eakate päev 
2021. Esinejad: Toomas Anni ja 
mustlastantsu ansambel Al Sol. 
Lisaks terviseloeng, käsitööde 
näitus ja kohvilaud. Lisainfo ja 
registreerimine: Lea Mäeorg, 525 
3236, leamaeorg@gmail.com 

01.10 kell 18.00 Lihula Muusika- 
ja Kunstikoolis kontsert rahvus-
vahelise muusikapäeva tähista-
miseks. Klaveril Mihkel Järvi ja 
üllatusesinejad

01.10 kell 20.00 Lõpe klubis pidu 
Untsakate ja Valvo Valguriga. Pilet 
kohapeal 15 €

02.10 kell 11.00 Lihula spor-
dihoones Eesti juunioride (U21) 
vanuseastme meistrivõistlused, 
naiste-, vaba- ja Kreeka-Rooma 
maadluses

02.–03.10 kell 11.00 Lihula spor-
dihoones XI Gustav Vahari mäles-
tusvõistlused

4.10 kell 19.00 Lihula kultuurima-
jas Eesti film „Sandra saab tööd”. 
Pilet 5 €, alla 12 a mittesoovitatav

05.10 kell 9.00 Vatla mõisas 
Eesti Panga rändnäitus „Eesti raha 
margast kroonini” ja „Euroraha”. 
Näitus avatud raamatukogu lahti-
olekuaegadel. Tasuta!

06.10 kell 13.00 Pikavere vennas- 
tekoguduse palvemajas piibli- ja 
palvetund (toimub iga kuu 1. kol-
mapäeval)

08.10 kell 19.00 Lihula kultuu- 
rimajas Rakvere teatri etendus 
„Kõike head, vana toriseja”. Pilet 
16/14 €. Piletite broneerimine T–R 
kell 10.00–16.00 Lihula kultuuri-
majas või tel 477 8191

10.10 kell 11.00 Kõmsi rahvamaja 
2. korrusel uues käsitöökambris 
makramee töötuba. Juhendaja: 
Liina Kuura. Eelregistreerimine 
kuni 06.10 tel 525 3236

10.10 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus lõikustänupüha jumala-
teenistus armulauaga. 

13.10 kell 19.00 Lihula kultuuri-

majas animafilm „Auhtanian ja 
kolm musketäri”. Pilet 3 €

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, sh 
Lembitu pealuud. Millised on 
edusammud?

18.10 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas animafilm „Auhtanian ja 
kolm musketäri”. Pilet 3 €

20.10 kell 10.00 Varbla rahvama-
jas Eesti Panga muuseumi rändnäi-
tus „Eesti raha margast kroonini” 
ja „Euroraha”. Näitus avatud 29. 
oktoobrini.

20.10 kell 11.00 Lihula Kultuu- 
rimajas Kuressaare teatri eten-
dus „Sipsik”. Pilet 9 €, sülelapsele 
4 €. Piletite broneerimine T–R kell 
10.00–16.00 Lihula kultuurimajas 
või tel 477 8191

22.10 kell 19.30 Varbla rahva- 
maja väikeses saalis ootab huvilisi 
ja alustab taas Varbla mälumän-
gusari 2021/2022. 4-liikmeline 
võistkond registreeri hiljemalt 
20. oktoobriks, kirjutades e-po-
sti aadressile raimondlobjakas@
gmail.com või helistades 527 8340

23.10 kell 20.00 Kõmsi Rahvama-
jas hooaja avapidu ja üle-eesti rah-
vamajade päev. Tantsumuusikat 
mängib ansambel Vana Kallim, 
videodisko Allan Peramets. Keha- 
kinnitust pakub Kelmar Catering. 
Kohtade broneerimine ja eelmüük: 
525 3236. Pilet 10 €

23.10 kell 21.00 Varbla rahva- 
majas stiilipidu „Kuldsed 80ndad”. 
Retroansambel EVEREST. Õhtut 
juhib Egert! Vajalik laudade 
broneerimine 18.–22.10 tel 528 
2621. Laua katab igaüks ise! Pilet 
kostüümiga 5 €, kostüümita 8 €

24.10 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus jumalateenistus armu-
lauaga

30.10 kell 19.00 Lõpe Klubis 
Lääneranna valla 4. sünnipäev. 
Kontsert, vahepalad rahvatantsi- 
jatelt ja Koonga ning Lõpe koo-
lilastelt. Pidulikud sõnavõtud 
ja tunnustamised. Õhtut juhib 

Ants Välimäe. Eelregistreeri-
mine ja transpordi vajadusest 
teatamine hiljemalt 16.10 oma 
piirkonna sotsiaaltöö spetsialis-
tile: Koidu Rummel, 5666 1230, 
koidu.rummel@laaneranna.ee; 
Maie Ausmeel, 5886 2187, maie.
ausmeel@laaneranna.ee; Marelle 
Minn, 5387 6988, marelle.minn@
laaneranna.ee. Lisainfo ja regist- 
reerimine: 5660 0540, lopeklubi@
laaneranna.ee 

November

3.11 kell 11.00 Mihkli pastoraadis 
Eesti Evangeelse Vennastekogu-
duse (EEVK) piibli- ja palvetund

10.11 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas Vana Baskini teatri eten-
dus „Professor sai värske õhu 
mürgituse”. Pilet 22/20 €. Piletite 
broneerimine T–R kell 10.00–16.00 
Lihula kultuurimajas või tel 477 
8191

11.11 kell 18.00 Varbla rahva- 
majas seebi valmistamise töötuba 
(valmib 5–6 seepi). Juhendab Eva 
Koitla. Osalustasu 12 € (sularahas). 
Eelregistreerimine kuni 08.11 tele-
fonil 528 2621

14.11 kell 12.00 Lihula mõisas aja-
looklubi ettekanne Tõnis Liibekult 
„Tallinna kõrgkoolidest võrsunud 
insenere”. Info: Mati Mandel 5621 
9309, Larissa Mandel 5397 7603

14.11 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus jumalateenistus armu-
lauaga

20.11 kell 9.00–14.00 Lihula Kul-
tuurimajas Mardi-Kadri laat ja 
hoidiste festival. Kõik, kes festi-
valil soovivad osaleda, palun tooge 
oma hoidised Lihula Kultuurimajja 
hiljemalt 17. novembriks.

28.11 Vabadussõja alguse mäles-
tuspäev

28.11 kell 16.00 Lihula kesklinna 
kuuse juures I advendi tähistamine

28.11 kell 15.30 Varbla keskuse 
suure jõulukuuse juures adven-
diküünla süütamine. Kell 16.00 
Varbla rahvamajas 1. advendi 
kontsert. Jõuluootuse toob teieni 
trio Maret Palusalu, Kristjan Põld-
maa, Otto-Georg Kirsi. Pilet 5 €

KULTUUR

Kultuurikavas võib toimuda muudatusi. Täpsem info: ajaleht.laaneranna.ee/kultuurikava
Lk 15-19 on poliitilise sisuga tasuline reklaam, mille õigekirja eest ajalehe väljaandja ei vastuta! 

Lääneranna valla kultuurikava

LÄÄNERANNA – PARIM ELUKESKKOND KÕIGILE!
MEIE SIHIKS ON ÜHTEHOIDEV JA TRADITSIOONE 
VÄÄRTUSTAV KOGUKOND.

Seisame selle eest, et meie lastel on 
jätkuvalt võimalik koduvallas saada 
kvaliteetset alg-, põhi- ja gümnaasiu- 
miharidust kaasaegses õpikeskkonnas.

Ehitame Lihulasse uue kaasaegse 
koolihoone valla hariduskeskusena. 
Varblasse, Koongasse ja Virtsusse 
kavandame multifunktsionaalsed hoo- 
ned. Kõmsi, Lõpe ja Metsküla koolis 
jätkame alghariduse andmist.

Arendame kultuuri- ja sporditöö ava- 
likku vabaõhutaristut, rajame tervisera-
jad koostöös kogukondadega. Uuenda-
me Varbla, Koonga ja Virtsu staadioni 
rajakatted.

Toetame külaseltse, loovkodasid, eaka- 
te klubisid, vabatahtlikke päästjaid, 
spordiseltse jt noortele ja täiskasvanu-
tele mõeldud huvitegevuse rahastami-
sel.

Toetame noorte inimeste positiivset ja 
mitmekülgset arengut, loome selleks 
tingimused, keskkonna ning noorsoo- 
töötaja ametikoha Koonga piirkonda.

Rajame uusi mängu- ja spordiväljakuid 
lastele ja noortele ning muudame vanad 
mänguväljakud turvaliseks.

Soodustame kogukondade suuremat 
rolli kohaliku arengu eestvedamisel ja 
hoonete/ruumide kasutamisel.

Korraldame kampaania Värvid Valda ja 
toetame hoonete värvimist, et saavu-
taksime korrastatuma avaliku ruumi.

Pakume eakatele parimat hooldekodu-
teenust ja viime lõpuni uue Koonga 
hooldekodu ehituse. Tagame teenuste 
kättesaadavuse Lihula perearstikesku-
ses ja olemasolevates perearstivastu-
võtupunktides.

Loome vaimse tervise tugimeeskonna. 
Tagame igas piirkonnas vaimse tervise 
spetsialisti vastuvõtu ja julgustame 
inimesi oma muredele lahendust 
leidma.

Arendame ja õpetame koos noortega 
eakatele digisuhtlust.

Arendame peretugisüsteemi teenuseid 
tugispetsialistide abiga ning loome 
perepesa keskuse.

Igal aastal eraldame kaasavasse 
eelarvesse 5000 eurot.

Loome koos eraettevõtjatega tööpai-
gad kaugtöö võimaldamiseks.

Selgitame välja vajadused ja arendame 
ettevõtluse alustamiseks valla loome-
keskuse (ruumideks nt Vatla mõis, Tuudi 
koolimaja, Lihula mõisa viinaköök vm) 
ning suuname elanikke suuremale ette- 
võtlusaktiivsusele erinevate toetus-
meetmete tutvustamisega.

Korraldame koostöös kohalike 
ettevõtjatega ettevõtlus- ja töömessi.

Panustame kergliiklusteede ühtsesse 
arendamisse, ühendame kergliiklusteed 
valla keskustega ja seome kergliiklus-
teed rajatavate terviseradadega.

Jätkame ja suurendame investeerin-
guid mustkatete rajamisse ja tõhusta-
me olemasolevate kruuskattega teede 
hooldust.

ROHKEM INFOT
www.lrvl.eeLÄÄNERANNA VALIMISLIIDU KANDIDAADID

11.10-16.10 EELHÄÄLETAMINE (KESKUSTE JAOSKONDADES JA ELEKTROONILISELT)

15.10–17.10 VÕIMALIK KA KODUS HÄÄLETAMINE  |  17.10 VALIMISPÄEV KÕIKIDES JAOSKONDADES 09:00-20:00 

ARMAND REINMAA

VALLO KAPPAK

TIINA LOBJA

AIN SAARE

ARNO PEKSAR

JANAR SÕBER

ANNELI PIKKMETS

EVA KÄÄRAMEES

101

102

103

104

105

106

107

108

IREEN KANGRO

MARGIT MERILA

JÜRI RUMMEL

MAIDU LEEVER

KARMEN PIKKMETS

LII URB

ANDRI LOBJAKAS

URSULA KUNINGAS

109

110

111

112

113

114

115

116

PILLE SAATMÄE

ANDRES VAAN

HARDI PIKKMETS

SIVAR TÕNISSON

ANTS MÕLDER

RAGNE KALMET

KRISTINA KUKK

KAJA LOTMAN

117

118

119

120

121

123

124

125

PEEP PÕLDÄÄR

MART VIIPSI

MAIRO KANTER

ILME FIGOL

KUUNO ANIJÄRV

RAINER SUTT

126

128

129

130

131

132
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Eesti Keskerakond

LÄÄNERANNA VALD

Kui hääletad Lääneranna Vallavolikogu valimistel Eesti Keskerakonna nime-
kirjas oleva kandidaadi poolt, annad meile võimaluse kõikide eelpool käsit-
letud valdkondade harmooniliseks arendamiseks, millega kindlustame meie 
ühises vallas jätkusuutliku elukorralduse. 

141 Mardo Leiumaa

142 Stanislav Nemeržitski

143 Karmen Laev

144 Ruth Kalde

145 Edvard Eelsalu

146 Tarmo Toomenurm

147 Ilme Lootsmann

148 Heino Sabiin

149 Hegert Vesik

150 Andri Annerviek

151 Maie Ausmeel

152 Jaanus Vambola

153 Aimar Roomets

154 Reelika Bormann

155 Marianne Lehis

156 Kaimo Adler

157 Gersti Roots

158 Liina Merihein

159 Tarmo Veepalu

160 Kaja Põldaru

Meie sihiks on harmoonilise Lääneranna valla loomine, jäädes seejuures ise 
vallaelu arendades väärikaks ja silmas pidades häid ideid ning ettepanekuid 
nii vallakodanikelt, kui ka headelt sõpradelt väljastpoolt valda. Seisame iga 
Lääneranna valla inimese, linna, aleviku ja küla eest.

MEIE OLULISEMAD PÕHIMÕTTED:
• Tagame avaliku teenuse kvaliteedi, kättesaadavuse ja 

kliendikesksuse.
• Vald peab olema inimeste, mitte inimesed valla jaoks.
• Tõhustame Lääneranna valla juhtimist. Kaasame selleks 

kõige kompetentsemad eksperdid. Parima vallavanema 
leidmiseks korraldame avaliku konkursi.

• Soodustame ettevõtluse arengut, et inimestel on võimalik 
tööl käia kodu lähedal või ise endale töökohti luua.

• Tagame head ühendused maailmaga läbi korras teede-
võrgu, sujuva ühistranspordi ja kiire internetiühenduse. 

• Säilitame kodulähedased lasteaiad ja maakoolid ning 
seisame vallas gümnaasiumihariduse pakkumise eest.

• Peame oluliseks eakatele vajalike teenuste ja keskkonna 
tagamist.

• Korraldame kohalikku päritolu tervisliku toidu pakkumist 
valla haridus- ja hooldusasutustes.

• Tähtsustame jätkusuutlikku kultuurielu rahastamist ning 
inimeste vaba aja veetmise ja tervisespordiga tegelemise 
võimaluste arendamist.

• Loome valla eelarvesse kaasava eelarve, vähemalt  
15 000 € väärtuses.

• Tagame inimeste erivajadusi arvestava ja hästi ligipääse-
tava avaliku ruumi.

• Toetame taastuvenergia tootmise laiendamist. Aren-
dusteks sobivate alade valimisel lähtume kogukondade 
huvidest ja kohaliku kasu printsiibist.

• Toetame valla eri piirkondade arendamist, kultuuri ja 
traditsioonide säilimist ning valla omanduses olevate 
hoonete kohalike ühingute kasutusse andmist.

• Toetame igas Lääneranna valla kodus juurdepääsutee, 
puhta vee, kanalisatsiooni ja elektriühenduse kindlusta-
mist.

• Seisame looduses liikumise infrastruktuuri ning avalike 
supluskohtade arendamise eest.
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Valimisliit Tegusad Kogukonnad 

Meie taotlus on kogukondade toetamise kaudu edendada elu 
Lääneranna vallas. 

Meie valimisnimekirjast leiad nii valla juhtimises kogenud 
inimesi kui tegusaid uusi tulijaid igast valla nurgast ja elualalt – 
Rait Maruste (jurist, vallavolikogu esimees), Andres Hirvela 
(elektroonik, vallavanem), Külli Raudsik (perearst), Hannes 
Ojangu (ökonomist), Monika Hale (õpetaja, kunstnik), Pille 
Kaisel (koolijuht), Ilmar Tarvis (mehaanikaettevõtja), Mati Põdra 
(muusikaõpetaja), Marek Metsniit (ehitusettevõtja), Kaljo Brandt (agronoom, õpetaja), Marika Soobard (FIE), 
Õie Palu (kondiiter), Sirje Tamme (FIE), Ain Reichart (ettevõtja). Toetame uute tublide inimeste tulekut 
volikokku ja vallavalitsusse, ütleme ei valla raha väärkasutusele. 

Rahva vald. Meie vald on kogukondade vald. Teeme kõik, et meie kogukonnad oleksid tugevad,  tegusad ja 
arenevad. Seame eesmärgiks, et elu ja võimalused oleks võrdväärsed igas valla nurgas.  

Valla juhtimine. Peame õigeks, et valla juhtimine oleks aus, abivalmis ja avatud - lihtne, kiire ja tõhus, elu ja 
arengut edendav, mitte pidurdav. Koostame rahvaga ja ekspertidega konsulteerides valla uue ja kaasaegse 
arengukava. Taotleme, et valla tegevjuhtkond ja ametnikud oleksid professionaalsed, abivalmid, kohtuks 
regulaarselt inimestega valla teenuspunktides ning aitaks inimeste probleeme lahendada, oleks abiks 
toetustest ja projektidest teavitamisel . 

Majandus ja ettevõtlus. Tugevdame ja toetame ettevõtlust selle erinevates vormides. Ainult ettevõtluse 
kaudu luuakse uusi töökohti, suureneb maksulaekumine ning sõltub valla edukus ja areng. Täiendame 
asjakohase kompetentsiga valla täitevjuhtimist. Kutsume regulaarselt kokku valla ettevõtjate ümarlaua, 
kuulame nende muresid ja ettepanekuid ning püüame koos leida lahendusi. Korraldame ümber valla vara 
haldus- ja hooldusteenistuse suurema efektiivsuse ja ökonoomsuse saavutamiseks. Loome veebilehe valla 
ettevõtlusest, et pakkuda teavet teenustest ja kontaktidest et hõlbustada tellimusi valla ettevõtjatele. Jätkame 
valla teede korrastamist. 

Haridus ja kultuur. Vald on arenev ja jätkusuutlik, kui tal on rahva ootustele ja vajadustele vastav koolivõrk ja 
kohalik kultuurielu. Jätkame kohalike kogukondade kultuuri- ja lasteasutuste ja koolide ja huvihariduse 
arendamist ning ümberkujundamist oludele, vajadustele ja võimalustele vastavaks. Pühendume Lihula 
Gümnaasiumi säilitamisele, arendamisele ja õpilaskodu loomisele. Loome paremad ja kaasaegsemad 
tingimused Lääneranna muuseumidele. Toetame mõisamäe väljaarendamist ning Lihula linnasüdame 
kujundamist Hea Avaliku Ruumi ideedele vastavalt.  

Tervishoid ja sotsiaaltöö. Hea tervishoiu ja sotsiaalabi korraldus on valla elukvaliteedi osa. Jätkame tööd valla 
tervishoiu turvavõrgu arendamiseks, et perearsti ja sotsiaaltöötaja abiteenus oleks kõikjal võrdselt ja kergelt 
kättesaadav ja eakad hoitud. Alustame ettevalmistustööd Lihulasse veekeskuse rajamiseks ja Koongasse uue 
hooldekodu ehitamist. 
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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 
 
Korstnapühkija Argo Kaas. Tel 5564 5433

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

Ostan nõukaaja esemeid: portselan, klaas, keraamika, kunst, 
raamatud, mänguaasjad, hõbe jne. Tel 5803 0458

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid. 

Kinnistud võivad olla tehtud raietega 
või asetseda piiranguvööndis.

info@metsakeskus.ee
Tel: 56 111 900

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

JAOSKOND NR1
HANILA PIIRKOND

JAOSKOND NR2
KOONGA PIIRKOND

JAOSKOND NR3
LIHULA PIIRKOND

JAOSKOND NR4
VARBLA PIIRKOND

17.10 Kõmsi Rahvamaja
Keskuse tee 3, Kõmsi küla09.00-20.00

16.10 Vatla Rahvamaja 
Vatla mõis/2, Vatla küla12.00-20.00

15.10 Virtsu koolimaja
Pargi tn 4, Virtsu alevik12.00-20.00

17.10 Varbla / Lääneranna 
Vallavalitsus teeninduskeskus 
Vallamaja, Varbla küla09.00-20.00

16.10 Paadrema külakeskus
Tõusi küla12.00-20.00

15.10 Varbla / Lääneranna 
Vallavalitsus teeninduskeskus 
Vallamaja, Varbla küla12.00-20.00

17.10 MTÜ Koonga Kogukond 
ruumid / Valla/5, Koonga küla09.00-20.00

16.10 Lõpe Klubi
Klubi/1, Lõpe küla12.00-20.00

15.10 Oidrema külakeskus
Kaupluse, Oidrema küla12.00-20.00

VALIMISPÄEV

17.10 Lihula Kultuurimaja 
Tallinna mnt 1a, Lihula linn09.00-20.00

16.10 Tuudi koolimaja
Kooli, Tuudi küla12.00-20.00

15.10 Kirbla rahvamaja
Vana tee 11, Kirbla küla12.00-20.00

11-14.10
12.00-20.00

      Lihula Kultuurimaja
Tallinna mnt 1a, Lihula linn

EELHÄÄLETAMINE

Lääneranna valimisliit

nr 101 ARMAND REINMAA

nr 102 VALLO KAPPAK

nr 103 TIINA LOBJA

nr 104 AIN SAARE

nr 105 ARNO PEKSAR

nr 106 JANAR SÕBER

nr 107 ANNELI PIKKMETS

nr 108 EVA KÄÄRAMEES

nr 109 IREEN KANGRO

nr 110 MARGIT MERILA

nr 111 JÜRI RUMMEL

nr 112 MAIDU LEEVER

nr 113 KARMEN PIKKMETS

nr 114 LII URB

nr 115 ANDRI LOBJAKAS

nr 116 URSULA KUNINGAS

nr 117 PILLE SAATMÄE

nr 118 ANDRES VAAN

nr 119 HARDI PIKKMETS

nr 120 SIVAR TÕNISSON

nr 121 ANTS MÕLDER

nr 122 KRISTEL ROHUMÄGI

nr 123 RAGNE KALMET

nr 124 KRISTINA KUKK

nr 125 KAJA LOTMAN

nr 126 PEEP PÕLDÄÄR

nr 127 OLAVI VAINU

nr 128 MART VIIPSI

nr 129 MAIRO KANTER

nr 130 ILME FIGOL

nr 131 KUUNO ANIJÄRV

nr 132 RAINER SUTT

ISAMAA Erakond

nr 133 RAUL OBERSCHNEIDER

nr 134 ALEKSANDER SAAK

nr 135 KRISTI KANGUR

nr 136 PEETER HERMIK

nr 137 MARJE LOIDE

nr 138 MATI MANDEL

nr 139 ULVI PÕHAKO

nr 140 JAAN LAATS

Eesti Keskerakond

nr 141 MARDO LEIUMAA

nr 142 STANISLAV NEMERŽITSKI

nr 143 KARMEN LAEV

nr 144 RUTH KALDE

nr 145 EDVARD EELSALU

nr 146 TARMO TOOMENURM

nr 147 ILME LOOTSMANN

nr 148 HEINO SABIIN

nr 149 HEGERT VESIK

nr 150 ANDRI ANNERVIEK

nr 151 MAIE AUSMEEL

nr 152 JAANUS VAMBOLA

nr 153 AIMAR ROOMETS

nr 154 REELIKA BORMANN

nr 155 MARIANNE LEHIS

nr 156 KAIMO ADLER

nr 157 GERSTI ROOTS

nr 158 LIINA MERIHEIN

nr 159 TARMO VEEPALU

nr 160 KAJA PÕLDARU

Eesti Konservatiivne 
Rahvaerakond (EKRE)

nr 161 MEELIS MALK

nr 162 RIHO MÄGIST

nr 163 EEVA HELME

nr 164 VIKTOR KRUUSE

nr 165 REIN MERILA

nr 166 JAANUS VESKIMEISTER

nr 167 VILJAR VILJAMÄE

nr 168 LYDIA TRUUMEES

nr 169 MAIVE PÕHJA

nr 170 ÜLLE PÄRNPUU

nr 171 AARE KÜNNAPAS

nr 172 MAREK KAST

nr 173 KALMER BACHAUS

nr 174 REIN ROHTVÄLI

nr 175 MARTIN MÄGIST

nr 176 JANEK JANTS

Valimisliit Tegusad Kogukonnad

nr 177 RAIT MARUSTE

nr 178 ANDRES HIRVELA

nr 179 KÜLLI RAUDSIK

nr 180 PILLE KAISEL

nr 181 MONIKA HALE

nr 182 HANNES OJANGU

nr 183 ILMAR TARVIS

nr 184 MATI PÕDRA

nr 185 MARIKA SOOBARD

nr 186 KALJO BRANDT

nr 187 ÕIE PALU

nr 188 SIRJE TAMME

nr 189 AIN REICHARDT

nr 190 MAREK METSNIIT

AMETLIK VALIMISINFO on leitav Lääneranna valla veebilehelt: laanerannavald.ee/kov-volikogu-valimised-2021 või
Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse veebilehelt valimised.ee

Valimistega seotud uudised koondame Lääneranna Teataja veebilehele ajaleht.laaneranna.ee/2021-valimised

Hiljemalt 7. oktoobriks saabub Teie postkasti või e-mailile valimiste teabeleht (neile, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud saadetakse info 
ainult elektrooniliselt). Teabeleht on informatiivse sisuga: andmed hääletamisõiguse tingimuste ja hääletamisvõimaluste kohta. Alates 2021. aastast valijakaarte valijatele enam ei 
saadeta! 11.-16.10 saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas (vt tabelit üleval) kui ka elektrooniliselt. Valimispäeval (17.10) saab hääletada ainult pabersedeliga ükskõik millises 
oma elukohajärgses avatud valimisringkonna hääletamisruumis (vt tabelit üleval). Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast isikut 
tõendava dokumendi (kehtiv pass, ID-kaart või juhiluba) alusel valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele. 
Kodus hääletamise kohta leiab infot allolevatest valimisinfo kanalitest või oma piirkonnas avatud valimisjaoskonnast (vt tabelit üleval) perioodil 15.–17.10.2021.

PUKSIIRIABI

Avariiliste ja 
remonti vajavate 

sõidukite vedu 
Autoromude 

ja muu tehnika 
vedu vanarauda

AUTOABI 
Uste avamine 
Käivitamine 

Rehviabi

+ 372 505 3741  
Abi saabub 

Lihulast

Lääneranna Vallavolikogu valimiste kandidaadid 2021

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)

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. 


