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Lääneranna valla aasta ettevõte on K.MET AS

L

ottemaal, mis võitis Pärnumaa
Tegija 2020. aasta peapreemia
ehk Pärnumaa Karu tiitli, toimus
25. novembril Pärnumaa 2021. aasta
tegijate tunnustusüritus. Lääneranna
vald valis aasta ettevõtteks K.MET
ASi – tunnutuse võttis vastu
ettevõtte finantsjuht ja juhatuse
liige Liia Veek abikaasaga.

Kui palju hetkel K.MET-is töötajaid
on ning kui raske on leida sobivat
tööjõudu?

jällegi umbes 80%, seega on siis
eksport kokku umbes 96%.
Võiduvideos toodi välja, et olete
muutnud tootmist keskkonnasõbralikumaks ja olete rakendanud ka keskkonnajuhtimise süsteemi. Kas saate
rääkida, mida olete seoses sellega
oma tootmisprotsessides muutnud?

Pärnumaa Tegija konkursile
valivad oma valla aasta
ettevõtte kõik Pärnumaa
omavalitsused.
K.MET AS juhataja Mardo
Leiumaaga tegi intervjuu Pärnumaa Arenduskeskuse
turundusjuht
Hando Murumägi.

Ega tootmisprotsessi suurt
loodussõbralikumaks teha
ei annagi, vast energiat
vähem tarbivad seadmed,
vähem tootmisjäätmeid, toodete parem disain. Ka päikeseenergia kasutamine tootmises,
olmejäätmete vähendamine ja sorteerimine. Hoonete energiatõhusus.
Näiteks talvesoe, kus fossiilne küte
järk-järgult asendumas rohelisemaga.

Palju õnne võidu puhul.
Kas
Lääneranna
aasta
ettevõtte tunnustus tuli Teile
üllatusena?
Eks vast küll. Ega minul pole teadmist, mille järgi ettevõtet vallas hinnatakse. Aga see polegi meile tähtis.
Meie teeme siin oma igapäevast tööd,
proovime võimalikult hästi ennustada
ja arvestada oma tegemistes nii välimisi (see, mis suures ilmas toimub) kui
sisemisi mõjusid. Vahest tuleb aasta
parem, vahest jällegi tagasihoidlikum.

Riigikogu esimees Jüri Ratas
külastas Lääneranna valda
LK 3

Lääneranna valla
2021. aasta numbrites

K.MET-is on täna „hingekirjas“ 78
töötajat, paar inimest on lastega
kodused. Tööjõuga võiks parem olla.
Pean siin silmas seda, et täna oleks
mõnda töötajat juurde vaja ja hetkel
meil ümbruskonnas vajalikke inimesi
„ripakil“ ei ole.
Kui suur osa K.MET-i toodangust
läheb eksporti?
Ekspordiosa on täna 80%, seega
kodumaale jääb 20%, mis siis veel
omakorda teiste ettevõtete toodanguna jällegi piiri taha läheb ja see on

Suurima panusena toodi välja Virtsu
kalatehase äraostmine ning antud
piirkonna arendamine. Mis plaanid
on teil laiemalt Virtsu kalatehase
alaga?
Virtsu Kalatehase ala on seni olnud
kiivalt valvatud kinnine territoorium.
Nõukogude ajast pole seal mingit
erilist majandustegevust toimunud.
Kõike on vaid laguneda lastud. Tegelikult on see pärand, mille omale
kinnistu
omandamisega
saime,
kohutav. Meeletu sodi, mida koristama peame. Enamuse väärtuslikust,

LK 7

Pärnumaa aasta
noortetreeneri nimetuse
pälvis Janar Sõber
LK 18
UUDISED INTERNETIS
ajaleht.laaneranna.ee

Lääneranna Vallavalitsus

Aadress: Jaama 1, Lihula
Kontakt: 472 4630, vallavalitsus@laaneranna.ee
Hanila teeninduskeskus
Keskuse tee 3,
Kõmsi küla
tel: 477 2243

Koonga teeninduskeskus
Valla, Koonga küla
tel: 447 3741

Varbla teeninduskeskus
Vallamaja, Varbla küla
tel: 449 6680

www.laanerannavald.ee

Lääneranna valla aasta ettevõte 2021.
Fotol Liia ja Voldemar Veek
Foto: Haide Rannakivi

Keskkonnajuhtimise süsteemi
sertifikaat on meil olnud
alles aasta. Oleme seadnud
endale eesmärgid, kuidas
võiks meie ettevõttes keskkonnale loodussõbralikumalt läheneda.
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nagu vanametall ja muu, vedas eelmine omanik minema.
Meie saime ja saame veelgi vaid prügila arveid tasuda.
Lisaks on kinnistul hulk potentsiaalset õlireostust ja muid
ohtlikke kemikaale, mille peame likvideerima ja mis esialgu
meile üle jõu käib. Seega arendamiseni me veel pole jõudnud, esimene aasta on eelkäijate hoolimatuse tulemuste
koristamisele kulunud.

Kogu kaldaala on plaanis anda avalikku kasutusse. Soov on
ehitada promenaad, kus ka väike park ja leiduks huvitavat
tegevust nii väikestele kui suurtele. Endisest soolamistsehhist loodame, et saab rannahoone rannarestorani ja suure
katusealusega ürituste tarbeks. Ning ka sadamat tahame
käigus hoida.
Esialgne visioon hakkab arhitektide käe all juba valmima
ja loodame seda peagi huvilistele tutvustada Virtsu Kalatehase Keskusena.
Küllap inimesed on kärsitud ja ootavad, millal saaks juba
sisse kolida. Tegelikkuses võtab see projekt aega aastaid.
Hea, kui järgmise aasta jooksul vajaliku dokumentatsiooni,
nagu detailplaneering ja muu vajalik, korda saame. Seejärel
saame intensiivsemalt unistuste elluviimisega tegelema
hakata.

Üritusi on tõepoolest juba olnud päris mitu, kuigi otsest
plaanimist veel pole olnud, sest ala oli ju üsna räämas.
Enamasti on ideed tekkinud spontaanselt. Kui aga loetlema hakata, tuleb isegi väike nimekiri kokku. Oli laste
grafititöötuba, mille käigus ilmetud plangud ja seinad palju
rõõmsamaks said. Luuleõhtu oli. Jalgpalli ühisvaatamine.
Paintballilahing küttis kirgi ja loodame, et tuleb lisa. Hiljuti
oli nostalgiaõhtu, kus tulevases rannahoones pidutsemist
harjutati ja lõkke valgel Kalatehases töötatud aastaid meenutati. Lisaks on territooriumil eraviisiliselt korraldatud
huvilistele hulgaliselt tutvumis- ja meenutustuure.
Kuigi meie siiras soov on, et inimesed Virtsu Kalatehase
Keskuse enda jaoks avastaksid, on praeguses territooriumi poolkorrastatud
olekus ürituste planeerimine veel
võimatu. Kuid küllap spontaanseid üritusi Robinsoni meelelaadiga inimeste tarbeks toimub
veelgi.

Kõiki võitjaid ja võiduvideoid
näeb Pärnumaa tegijate kodulehel: parnumaa.ee/tegijad

Lääneranna vallas tegutsevatele kaitseliitlastele ja
naiskodukaitsjatele jagati tunnustusi
Kristina Kukk
Lihula üksikkompanii teavituspealik

O

ktoobri viimasel reedel tähistasid Kaitseliidu
Lääne malev 104. ja Naiskodukaitse Lääne ringkond 93. aastapäeva. Pidulikul koosviibimisel jagati tunnustusi organisatsiooni tublidele liikmetele, kelle seas oli
palju Lääneranna valla elanikke.
Roosta Puhkekülas peetud vastuvõtul tervitas külalisi
Lääne maleva orkester. Muusikalise vahepala pakkus Lihulast pärit Estonia ooperisolist René Soom ning tantsuks
mängis Imre Saarna & The Beat.
Kaitseliidu ja Naiskodukaitse aastapäeva lahutamatuks
osaks on lisaks seltskondlikule koosviibimisele pidulikud
kõned ja parimate tunnustamised.
Lihula üksikkompaniist pälvis tunnustuse 12 ning Naiskodukaitse Lõuna-Läänemaa jaoskonnast viis liiget.
Kaitseliidu Teenetemedali III klass omistati Lihula üksikkompanii neljale tegevliikmele: Joosep Laev, Rainis Kukispuu, Marko Kanter ja Meelis Malk, kes kõik on Kaitseliiduga
liitumisest alates aktiivselt osalenud Lihula üksikkompanii
väljaõppe- ja seltskonnaüritustel. Nende panus jaopealikena Lihula üksikkompanii piirkondlike üksuste taasloomisesse ja jagude aktiivsuse hoidmisel väärib tunnustamist.

jaoskonna liige ning esinaise abi Ragne Kalmet. Kukk on
alates üksikkompaniiga liitumisest osalenud aktiivselt
kompanii väljaõppe- ja seltskonnaüritustel ning Kalmet on
panustanud oluliselt koostöösse Lihula üksikkompanii ja
Naiskodukaitse Lõuna-Läänemaa jaoskonna vahel. Mõlema
panus väärib tunnustamist.
Lääne Maleva teenetemärgi said Lihula üksikkompanii
tegevliige Kristina Kukk ja Naiskodukaitse Lõuna-Läänemaa jaoskonna liige ning Noorte Kotkaste rühma Valged
Kotkad pealik Maris Esko. Kukk on alates Kaitseliiduga
liitumisest aktiivselt osalenud Lihula üksikkompanii väljaõppe- ja seltskonnaüritustel. Tema panus Lihula üksikkompanii ja Lääne maleva tegevuste kajastamisel meedias
ning sotsiaalmeedias on suur ja väärib tunnustamist. Esko
on oluliselt panustanud koostöösse Lihula üksikkompanii
ja selle vastutusalas tegutsevate Kaitseliidu eriorganisatsioonide vahel ning Lihula üksikkompanii piirkondlike
allüksuste taasloomisesse, mistõttu väärib ta tunnustamist.

Kaitseliidu ülema hinnalise kingituse sai pikaaegse ja
eeskujuliku teenistuse eest Kaitseliidus Marko Reisel. Suure
pere ning töö kõrvalt tegeleb ta aktiivselt väljaõppe läbiviimisega kodumaleva liikmeskonnale. Marko on üksuse olulisemaid ühtekuuluvustunde loojaid ning aktiivsuse alalhoidjaid, olles autoriteet kaasvõitlejate seas.

Lääne maleva hinnalised kingitused said Lihula üksikkompanii tegevliikmed Kalmer Bachaus, Sven Aunaste, Meelis
Vinter ja Naiskodukaitse Lõuna-Läänemaa jaoskonna
esinaine Marge Kelder. Bachaus, Aunaste ja Vinter on
alates Kaitseliiduga liitumisest osalenud aktiivselt Lihula
üksikkompanii väljaõppe- ja seltskonnaüritustel. Nende
panus üksikkompanii piirkondlike üksuste taasloomisesse
ja allüksuste aktiveerimisel väärivad tunnustamist. Kelder
on oluliselt panustanud koostöösse Lihula üksikkompanii ja
Naiskodukaitse Lõuna-Läänemaa jaoskonna vahel, samuti
Lihula üksikkompanii piirkondlike allüksuste taasloomisse
ja väärib seetõttu tunnustamist.

Kaitseliidu ülema tänukirja said Lihula üksikkompanii
tegevliige Raul Kukk ja Naiskodukaitse Lõuna-Läänemaa

Lääne maleva pealiku tänukirjad said Naiskodukaitse Lõuna-Läänemaa jaoskonna liige Raili Küttmann ja Lihula

Joonis: Esialgne visioon
3D-vaade / K.MET AS

Positiivse poole pealt: kogu selle sodikihi alt oleme välja
kaevanud suhteliselt heas korras ja taaskasutatavad hoonekarkassid. Jätkub pinda nii tootmisettevõtetele kui kaubanduse ja teeninduse tarbeks.

Kalatehase territooriumil on juba korraldatud mitmeid
üritusi. Mis üritused need on ning mis on tulevikus
plaanis?
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üksikkompanii tegevliige Kaldo Küttmann. Raili on oluliselt panustanud koostöösse Lihula üksikkompanii ja Naiskodukaitse Lõuna-Läänemaa jaoskonna vahel. Kaldo seeeest väärib esiletõstmist aktiivsuse eest, mida ta on üles
näidanud värske kaitseliitlasena Lihula üksikkompanii üritustel osalemisel. Tema, kui pioneeriõppe parim 2021, sai ka
erilise kingituse.
Naiskodukaitse Liiliaristi V klassi sai Triin Pärnpuu, kes
on üks Lõuna-Läänemaa jaoskonna asutajaliikmetest. Ta
on silma paistnud sellega, et viimased 5 aastat on toimetanud kahe väikese lapse kõrvalt ilma pausita Naiskodukaitse ridades ning on suutnud korraldada või olla korral-

Foto: Markus Sein
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dusmeeskonnas erinevatel üritustel. Triin on eeskujuks
kogu Lõuna-Läänemaa jaoskonnale.
Naiskodukaitse Lääne ringkonna kingi sai Lihula üksikkompanii tegevliige Karel Kelder toetuse eest Naiskodukaitse liikmetele. 2020. aasta üleriigilisel laskevõistlusel oli ta
Lääne ringkonna esindaja ja valiti sellesse ametisse püsivalt tänu oskustele ja teadmistele. Enne patrullvõistlusi
juhendab Kelder Naiskodukaitse naisi ja jagab tarkusi, mida
rajal vaja teada on, millist varustust kaasa võtta jne. Ta on
kolm aastat käinud naistega kaasas Naiskodukaitse koormusmatkadel ning olnud seal abiks nii nõu kui jõuga.

Foto: Markus Sein

Riigikogu esimees Jüri Ratas külastas Lääneranna valda

R

iigikogu esimees Jüri Ratas külastas 26. novembril
Pärnumaad, sh Lääneranna valda.

Esiti kohtus ta oma visiidil Lääneranna vallavanema Ene
Tähe ning volikogu esimehe Armand Reinmaaga. Lihula
vallamajas toimunud arutelul osalesid veel Lihula Kultuurimaja direktor Tiina Lobja, Lääneranna vallavolikogu
liikmed Andres Hirvela ja Hardi Pikkmets ning Lääneranna
valla avalike suhete spetsialist Raahel Apsalon.
Seejärel külastas delegatsioon Lihula Gümnaasiumi kooliperet ja Lihula Spordihoonet. „Valla suur unistus on uue
koolimaja ehitamine Lihulasse – see looks parema õppekeskkonna. Väga tore oli külastada siinset uut spordihoonet. Loodan, et jõuame sinna varsti ka Riigikogu korvpallimeeskonnaga,” võttis nähtu kokku Jüri Ratas. „Tõsiseks
väljakutseks on ka korralikud teed ja kergliiklus. Selles
oodatakse tuge ka riigilt.”
Edasi viisid külastused Lääneranna lihaveisekasvatajate

juurde, kus kohtuti nii aasta põllumeheks valitud Andres
Vaaniga Topi talus kui ka Tõukre mahetalu perega Jänistvere külas. „Lihaveisekasvatajad teevad säraga silmis kiiduväärt tööd. Suur rõõm on selle üle, et huvi põllumajanduse
vastu põlvest põlve edasi kandub. Murekohaks on see, miks ühed loomakasvatajad saavad riigilt toetusi teistest rohkem,” tõi Ratas välja.
Lääneranna valda tehtud visiidi
esimest kohtumispaika Lääneranna Vallavalitsuses jäi meenutama Tiit Roosi poolt käsitsi
valmistatud kinkekorv, kuhu oli
kogutud Lääneranna maitseid:
Aasa Mesi kanarbikumesi, valik
söögi- ja joogipoolist Mätiku Talumeiereilt ja meened Lääneranna vallalt.
Foto: Erik Peinar
Riigikogu Kantselei

Lääneranna valla eakate jõulupidu toimus
Varbla Rahvamajas |
Ahto Ani

V

arbla rahvamajas toimus 7. detsembril Lääneranna
valla eakate jõulupidu.

Vaatamata külmale ilmale oli osavõtjaid palju. Pidu oli
meeleolukas ja külla oli saabunud ka jõulumemm. Tantsumuusikat mängis Valvo ja külalisesinejaks oli Laikrete
perebänd. Rahvamaja fuajees olid üleval näitused: šokolaadipaberid Ulvi Põhakolt ja raamatukunst Kertu Kaljurilt. Kohaletulnutele esinesid ka Varbla rahvamaja naisansambel Midrilind ja eakate naisansambel Härmalõng
(mõlema juhendaja on Ivi Kask), segaansambel Randlane
(juhendaja Kersti Rohtväli) ning rahvatantsurühm Här-

malõng (juhendaja Elma Killing).
Ürituse tervituskõned pidasid vallavanem Ene Täht ning korraldaja ja rahvamaja juhataja Anneli Lobjakas.
Täname kõiki korraldajaid, sh
valla aukodanikku ja sotsiaaltöö
spetsialisti Maie Ausmeelt.

Fotod: Varbla rahvamaja Facebook

Aasta vabaühendus 2021
nominent. Fotol Kõmsi Külaseltsi esinaine Lilia Urb
Foto: Haide Rannakivi
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Kõmsi kõminad
Aasta vabaühendus 2021 nominent –
Kõmsi Külaselts

pere ja on sellega inspireerinud aktiivselt osalema ka teisi
kogukonna liikmeid.

ärnumaa tublisid tegijaid, olgu nendeks siis võimekad ettevõtjad või tegusad vabaühendused, on
aastaid märgatud ja erinevate konkursside raames ka
auhindadega tunnustatud. Neljapäeval, 25.
novembril jagati tunnustusi maakonna
parimatele.

Loodava kogukonnakeskuse soojustamiseks
koguti Hooandjas toetusi summas 7830 €

P

Tänu Kõmsi Külaseltsi aastatepikkusele tegutsemisele on Kõmsi
rahvamaja saanud uue ventilatsiooni, valmimas on kogukonna
saunamaja ja jõusaal, lastele on
sisustatud noortekeskus, ehitatud
on mänguväljak ja rularamp. Külaseltsi eestvedaja Lilia Urb on seltsi
ettevõtmistesse kaasanud kogu oma

Imeline! Suured-suured tänud kõigile!
Hooandja portaalis käivitatud projekti miiniumeesmärk
sai saavutatud ning tänu heade inimeste panustamisele ja
abile sai kogutud 7830 € suurune summa, mis aitab soetada
ehitusmaterjalid maja madalama osa soojustamiseks ja katmiseks fassaadikattematerjaliga.
Sellest hoonest saab kaunis multifunktsionaalne kogukonnakeskus ja süda. Ühine koostegemine liidab kogukonda ja
usume, et oma kätega üles ehitatud hoonet osatakse tulevikus ka hinnata ja hoida.
Täname kõiki, kes andsid oma panuse!

Meie Lihula

T

ule teatrit tegema! Läänerannas alustab tegevust
uus teatristuudio

Sel aastal on Lääneranna vallas oodata mõnusat kultuuripuhangut, sest kohe-kohe alustab Lihula kultuurimajas elamusi ja väljakutseid pakkuv teatriring täiskasvanutele.
Lääneranna teatristuudiot hakkab juhendama 2018. aastal
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli lõpetanud ja praegu Endla teatris näitlejana töötav Nils Mattias
Steinberg.
„Minu jaoks on kõige olulisem luua turvaline ruum, kus
saaks moodustuda tilluke kogukond inimestest, kes tahavad üheskoos mängida. Sellise ruumi loomiseks on teater
ja selle mängureeglid suurepäraseks abimeheks,“ kirjeldab
Nils, millisena näeb ta loodava teatriringi tegevust.
„Uurime üheskoos neid mängureegleid. Uurime iseennast
ja oma mängukaaslasi. Omandame näitlejatehnika põhi-

alused: teeme harjutusi, millega süvendame oma kohalolu,
õpime kuulama oma partnereid, arendame teksti- ja eneseanalüüsivõimet. Tegeleme oma keha ja hääle tundma õppimise ja arendamisega. Improviseerime ning katsume jõudu
näidenditega. Aga peaasi, et lõbus oleks.“

Teatristuudio hakkab kogunema esmaspäeviti kell 18–21
Lihula kultuurimajas.

Registreerimine katsetele ja lisaküsimused
Kui tunned, et just sedalaadi mäng ja tegevus sind kõnetab,
siis oled oodatud teatristuudio katsetele, mis toimuvad 22.
jaanuaril kell 18.00 Lihula kultuurimaja peeglisaalis.
Õpi pähe kaks luuletust: üks eesti ja üks välisautori loomingust. Selga pane mugavad, liikumist võimaldavad riided.
Lisainfo: Maarja Pikkmets; maarja.pikkmets@gmail.com;
5690 7685.
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Virtsu uudised
Nostalgiaretk endise kalatehase radadel
Stanislav Nemeržitski
MTÜ Virtsu Arenguselts

L

aupäeval, 27. novembril oli Virtsu vana kalatehase
territooriumil tavatult palju uudistajaid.

Arenguselts ja rahvamaja korraldasid ekskursiooni vanas
kalatehases, kus endised töötajad, vanemad virtsukad
ja ka praegune kinnistu omanik K.MET tutvustasid territooriumi, tuletasid meelde vanu aegu ning tutvustati
plaane tulevikuks. Üheskoos tehti tuur mööda ala, kiigati
sisse erinevatesse hoonetesse ning nauditi head-paremat
toidukraami meie enda VASK (Virtsu Arenguseltsi
Kohviku) köögist. Meeleolu eest kandis hoolt Kristiina
rahvamajast, vanu pilte ja fotomeenutusi kalatehasest
aitas kokku panna Jüri Mõniste.
Üritus toimus Smart Rural / Arukate Külade projekti
raames eesmärgiga kaasata kohalikke elanikke Virtsu
arengutegevustesse, aruteludesse Virtsu tuleviku üle
ning pakkuda võimalust saada osa Virtsu vägevast ajaloost.
K.MET plaanib kolida vanasse kalatehasesse järgmise aasta
jooksul, ettevalmistused selleks juba käivad täie hooga.
Lisaks tootmishoonetele saab territooriumil olema nii
ühiskondlikult kasutatavaid ruume, mere-äärne promenaad kui ka vaba aja veetmise võimalusi. Lõpuks ometi
saab pikalt unaruses seisnud ala korda!

Nostalgiaretk endise kalatehase radadel / Foto: Mariann Peksar

Talvetee / Foto: Merike Pikkmets

Õnnitleme vastsündinuid ja
nende vanemaid!
Indrek-Illimar Avamets

04. XI 2021

Greteliis Suursiim

09. XI 2021

Kaupo Rosenberg		

26. XI 2021

Elanikkonna statistika
Elanike arv 5216
◦ 2527 naised
◦ 2689 mehed

Sündide arv 33
Surmade arv 99

Saabus elanikke 250
Lahkus elanikke 204

Nüüd saab Smartpostiga tellida pakke Virtsu
Äris asuvasse Virtsu pakipunkti

V

irtsu pakipunkti saab hetkel kasutada vaid pakkide
kättesaamiseks. Pakkide saatmise ja tagastamise
võimalus lisandub hiljem.
Smartposti kontseptsioon tugineb sellele, et kõik pakiautomaadid asuvad sisetingimustes, et inimestel oleks neid
ka ekstreemse ilmaga mugav kasutada ja mis peamine, et
külmatundlikud tooted ei saaks kahjustada. Väiksemates
kohtades on aga paraku mõnikord keeruline leida sobivat
pinda sisepakiautomaadi jaoks.
„Käivitasime n-ö pilootprojekti pakipunktidega – inimesed saavad
pakipunktis paki kätte mitte
pakiautomaadist, vaid partnerettevõtte teenindaja käest.
Loodame, et selline lähenemine võetakse ka Virtsu elanike poolt positiivselt vastu
ning kiiresti omaks,” selgitab
Itella pakiveo teenuste osakonna
direktor Rauno Parras.
Sirje Tamme Virtsu Äri pakipunkt asub
aadressil Tööstuse 9A, 90101 Virtsu. E–R 10.00–17.00;
L 10.00–15.00.

Nostalgiaretk endise kalatehase radadel / Foto: Mariann Peksar

Mälestame meie seast lahkunuid
(10.11–10.12.2021)

Enn Lopsik
Aare Kiviselg
Reet Rehepapp
Ülo Gustavson		
Ruuta Taras
Hainu Rooste
Toomas Einart
Helve Mändla
Kalle Vask
Aime Pärnpuu
Jüri Paltson
Viive Vaima
Mart Männing
Elmar Pärnsalu

15. XII 1960 – 11. XI 2021
05. V 1960 – 13. XI 2021
15. XII 1952 – 13. XI 2021
27. I 1936 – 18. XI 2021
30. VI 1932 – 18. XI 2021
17. VII 1928 – 22. XI 2021
27. XI 1972 – 22. XI 2021
11. VII 1933 – 24. XI 2021
09. X 1953 – 26. XI 2021
27. VIII 1953 – 29. XI 2021
19. VI 1955 – 03. XII 2021
26. XI 1957 – 05. XII 2021
29. XII 1939 – 06. XII 2021
22. XII 1944 – 06. XII 2021

Avaldame lähedastele kaastunnet!
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Peremehetute ehitiste arvelevõtmine |
Lääneranna Vallavalitsus võttis peremehetutena arvele
järgmised ehitised:
» Heinaküün (ehitisregistri kood
külas Antsu-Jaani maaüksusel
43001:001:0871

Mihkel Kalmaru
Maa- ja arendusspetsialist

Ehitiste viimane omanik ei ole Lääneranna Vallavalitsusele
teada.

121371251) Kelu
katastritunnusega

Lääneranna Vallavalitsus kutsub üles esitama vastuväiteid
ehitiste peremehetuse või nende kohaliku omavalitsuse
poolt hõivamise kohta 24. jaanuarini 2022.

» Elamu (ehitisregistri kood 121371260) Pagasi külas VanaSooba maaüksusel katastritunnusega 43001:001:0723

Vastuväited esitada aadressile Lääneranna Vallavalitsus,
Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond või e-posti
aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee, tel 472 4630.

» Elamu (ehitisregistri kood 121371259) Arukülas Vana-Pilviku maaüksusel katastritunnusega 43001:001:0737

Lääneranna Vallavolikogu liikme
Riho Mägiste volitused peatati tähtajaliselt ja
asendusliikmeks määrati Viljar Viljamäe

R

iho Mägist esitas 18.11.2021. a avalduse vallavolikogu liikme volituste peatamiseks kuni 01.09.2022.

Lääneranna valla valimiskomisjoni 09. novembri 2021. a
otsusega nr 9 „Lääneranna valla volikogu liikmete, asendusliikmete ja mandaatide registreerimine“ on registreeritud Lääneranna Vallavolikogu asendusliikmed, mille alusel

Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõjude hindamise väljatöötamiskavatsuse avalikud arutelud
Lääneranna Vallavalitsus teavitab Lääneranna valla
tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõjude hindamise väljatöötamiskavatsuse avalikest
aruteludest 13. ja 14. jaanuaril 2022.
Lääneranna Vallavolikogu algatas 14.05.2021 otsusega nr
197 Lääneranna vallas elektrienergia tootmiseks rajatavatele tuuleparkidele sobivate arendusalade leidmiseks,
tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ning
planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Algatamisel teadaolev planeeringuala on kogu Lääneranna
valla territoorium suurusega 1362,67 km2. Planeeringu algatamise taotleja ehk huvitatud isik on Laanenurga Tuuliku
OÜ.
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise
kavatsuse avalik väljapanek toimus ajavahemikul 14.09.2021
kuni 13.11.2021. Väljapaneku jooksul laekus arvestatavas
hulgas ja vastuolulisi ettepanekuid, millest tulenevalt

Viljar
Viljamäe

on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimene asendusliige Rein Rohtväli ja teine asendusliige Viljar Viljamäe.
Rein Rohtväli loobus 23.11.2021. a esitatud kirjaliku teatega
vallavolikogu tööst osavõtmisest, kuid Viljar Viljamäe
andis 24.11.2021.a kirjaliku nõusoleku volikogu liikme
kohale asumiseks.

vajab laekunud tagasiside põhjalikumat analüüsi, sh erinevate arendajate, kohalike elanike ning teiste asjaomaste
asutuste arvamuste ulatuslikud erinevused kompromisslahendust. Jätmaks selleks piisavalt aega, toimuvad avalikustamise käigus laekunud arvamuste arutelud uuel, 2022
aastal:
» 13. jaanuaril 2022 kell 13.00 Koonga koolimajas (Valla/4,
Koonga) ja kell 16.30 Varbla rahvamajas (Vallamaja/1,
Varbla).
» 14. jaanuaril 2022 kell 13.00 Kõmsi rahvamajas (Keskuse
tee 3, Kõmsi) ja kell 16.30 Lihula kultuurimajas (Tallinna
mnt 1a, Lihula).
Lihulas toimuvast avalikust arutelust toimub eelregistreeritud huvitatud osapooltele veebiülekanne. Oma osalemissoovist palume teada anda, saates e-kirja aadressile:
vallavalitsus@laaneranna.ee, misjärel edastatakse soovijatele arutelul osalemiseks veebilink ja juhtnöörid.
Info tuulepargi arenduse ja arutelude toimumise kohta on
leitav Lääneranna valla veebilehel (www.laanerannavald.
ee/tuuleparkide-eriplaneering) ja planeeringu veebilehel
(https://hendrikson.ee/maps/Lääneranna-EP).
Eriplaneeringu kehtestaja on Lääneranna Vallavolikogu,
korraldaja on Lääneranna Vallavalitsus (aadress Jaama tn 1,
Lihula linn, 90302 Pärnumaa, telefon +372 472 4630, e-post
vallavalitsus@laaneranna.ee).
Eriplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise koostaja on
Hendrikson & Ko (aadress Raekoja plats 8, 51004 Tartu,
telefon +372 7409 800, e-post hendrikson@hendrikson.ee).

Sotsiaaltöö spetsialistide
kontaktid:

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

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

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

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

» Marelle Minn
5387 6988,
marelle.minn@laanerannavald.ee
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Head maaomanikud ja kogukonna liikmed
Vana-Varbla jahipiirkonnas |

Uno Kask
MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liit

P

öördun Teie poole, et selgitada olukorda seoses
jahipiirkondade kasutusõiguse lubade pikendamisega.
Eestis on 328 jahipiirkonda, mis antakse Keskkonnaameti poolt kasutusse 10 aastaks, selleks sõlmitakse
jahipiirkonna kasutusõiguse luba (KÕL).
2013. aastal vastu võetud jahiseadus pikendas automaatselt kõikide jahipiirkondade KÕL-isid järgmiseks 10 aastaks. KÕL-ide pikendamiseks on menetlus, mis näeb ette
maakondliku jahindusnõukogu heakskiidu. On avaldatud
väärinfot, et jahipiirkonna kasutusõiguse load hakkavad
lõppema ja neid saab selle protsessi käigus välja vahetada.
Need on valed ja eksitavad sõnumid. Tegelikkus on see,
et käib kasutusõiguse lepingute pikendamine järgmiseks
kümneks aastaks ja see protsess käib vastavalt kehtivatele
seadustel. Kõikide jahiseltside, kes oma lepinguid pikendada soovivad ja kes on täitnud seaduses ettenähtud tingimused, lepingud ka pikendatakse.

Praegu ei toimu uute jahipiirkondade moodustamist ega
jahipiirkondade ülevõtmist.
Nii toimub ka kasutusõiguslubade pikendamine VanaVarbla jahipiirkonnas, kelle kasutajaks on täna MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liidu Vana-Varbla osakond. Vana-Varbla
osakond on Vana-Varbla jahipiirkonda kasutanud juba
üle viiekümne aasta, tehes seda jätkusuutlikult, arvesta-

des kogukondlikku printsiipi, hoidnud ulukiressurssi ning
arvestanud jahinduse head tava. Osakond on rajanud
endale Täpsi külla jahimaja, mis on ehitatud selleks, et ka
kohalik kogukond saaks seda kasutada. Osakonnal on liikmeid 37 ja enamus täna tegutsevaid jahimehi on jahimehed
juba kolmandat põlve ja omavad antud piirkonnas enda
või lähedaste kinnistuid ning elavad Vana-Varbla jahipiirkonnas.
Meieni on jõudnud infot, et maaomanikega on intensiivselt alustatud lepingute sõlmimist MTÜ Vana-Varbla Jahiseltsi poolt, kes on jaganud maaomanikele ekslikku teavet,
justkui nemad oleksid jahipiirkonna tegelikud kasutajad.
MTÜ Vana-Varbla Jahiseltsi on loonud kaks meest (Heino
Sabiin ja Raivo Kukk) ning antud jahiseltsil ei ole mitte
mingit seost jahipiirkonna kasutamisega Vana-Varbla
jahipiirkonnas, tegemist on erahuvides loodud ühinguga,
kelle eesmärk on kogukonna õõnestamine ja jahipiirkonna
kasutusõiguse saamine isiklikes huvides.

Lähtudes eeltoodust kutsun Teid, head maaomanikud,
sõlmima lepinguid MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liidu
Vana-Varbla osakonnaga, et säiliks kogukondlik jahindus ja tänase rohepöörde valguses mõistlik ulukiressursi
kasutus.
Vana-Varbla osakonna kontaktid: juhatuse esimees Arvin
Peks tel 503 730, peks.arvin@gmail.com; juhatuse liige
Ilmar Tarvis tel 5330 0931, ilmartarvis@gmail.com.

2021

Lääneranna valla 2021. aasta numbrites

T

egus ja tulemuslik 2021. aasta on saanud osakeseks
ajaloost, mis tähendab, et käes on aeg vaadata tagasi
tehtud tööle. Käesolev põgus ülevaade sisaldab Lääneranna valla hallatavate asutuste tegevustega seotud põnevaid fakte ja sündmusi.

Vallavolikogu
◦ Toimunud on 13 volikogu istungit
◦ Lääneranna Vallavolikogu on vastu võtnud 77 otsust ja
24 määrust

Andmed on esitatud 10. detsembri seisuga, kui pole märgitud teisiti.

Haridusasutused
Lasteaiad, koolid ja huvikoolid

Koonga Kool
(6. detsembri seisuga)
◦ 34 õpilast õpib koolis, neist 15
tüdrukut ja 19 poissi
◦ 25 last on lasteaias, neist 14 tüdrukut ja 11 poissi

Fotol vasakult: Pranglil ja sünnipäevakaartide meisterdamine
Fotod: erakogu ja Margit Ojaots

◦ 5 uut last lisandus lasteaeda käesoleval õppeaastal

◦ Lasteaias on 2 rühma
◦ 30 uut tooli saime lasteaeda
◦ Lasteaial 6 õppeaasta koolimaja
ruumides
◦ Kooliteed alustas 3 õpilast
◦ 7 huviringi: mudilaskoor, ansambel,
koolibänd, rahvatants, kunstiring,
spordiring, näitering

◦ Jätkuvalt on peale 2. tundi õuevahetund
◦ Põhikooli on lõpetanud 100 lendu
1134 lõpetajaga
◦ 14 õpilast lõpetas 2020/2021.
õppeaasta heade ja väga heade
tulemustega
◦ 3. ja 4. klass käis ujumise algõppe
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kursustel Pärnus

◦ 5 huviringi

◦ Kooli 102. aastapäeva puhul joonistasime suure sünnipäevakaardi

◦ 4 robotigu saime RoboMiku projektiga õppetegevuseks

◦ 8 sülearvutit saime juurde

◦ 2 hiphopi töötuba toimetas meile
MTÜ Kultuuripuudutus

◦ Läheme üle MS Teamsile
◦ Õppetööd
rikastasid
mitmed
ekskursioonid, õppekäigud, teatrikülastused, projektid: KIK projekt
„Meie armas Läänemeri” Prangli
saarel, õppepäev Lennusadamas,
õppepäev Tartu Maaelumuuseumis ja Palamusel, matk Penijõel,
Euroopa päeva tegemistes osalemine, vastlapäeva tähistamine,
Tuhu matkarada, sõbrapäeva tähistamine, vabariikliku spordinädala
raames spordipäev, Rahvapärimuse kool viis läbi kadripäeva programmi, Kuressaare teatri etendus
„Naksitrallid”

◦ 2 korda jalgrattamatka, 1 korra käisime Pärnus õpitubades ja 1 korra
teatris.

◦ Koonga Kool saavutas Ettevõtliku
Kooli baastaseme

Lihula Gümnaasium

◦ Meie koolis on 4 noorkotkast
◦ Suvel viis üks õpetaja läbi digikoolitusi Keenias
◦ 11 õpilast said jalgratturi juhiloa
◦ Osalesime mitmetel olümpiaadidel
ja konkurssidel:
emakeeleolümpiaad, nuputamisvõistlus Känguru,
RMK
joonistuskonkurss
„Eesti
laste metsapostkaart”, matetalgud,
kodanikupäeva viktoriin, kunstikonkurss „Maastik tiigri ja viiuldajaga”,
RMK
metsapostkaardi
konkurss „Meie tuleviku mets”,
nutiviktoriin
◦ 49 koolipäeva oleme olnud distantsõppel
◦ Hoiame ja armastame oma kooli

Kõmsi Lasteaed-Algkool
◦ 7 õpilast esimeses klassis

◦ Ligi 20 projektis osalesime: 10 Monkeys, „Tere, Kevad!”, liikumisnädal,
maailmakoristuspäev, ettelugemise päev, jõululuuletused, akende
kaunistamise võistlus Lihulas, raamatutegelaste karneval, Teadlaste
ÖÖ Festival, MAFF, prügimaraton,
kurgisõbrad, MTÜ Märjad Käpad,
„Tulest targem”, Code Week, Lugemisisu, samblike vaatlus, kergejõustik...

jate ja annetejate abil kogutud
eurot.

Lihula Lasteaed
◦ 90 last, kellest 39 tüdrukut ja 51
poissi
◦ 5 vanuserühma
◦ Lasteaed avatud aastaringselt (12
kuud)
◦ 26 last saadetud kooliteele
◦ 13 last alustas sügisest
◦ 6
ainevaldkonnas
omandavad
mudilased teadmisi: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika,
kunst, muusika ja liikumine
◦ 21 täiskasvanut aitab mudilastel kasvada, mängides õppida,
igapäevase elu toimetusi teha
◦ 3 uut töötajat

(21. detsembri seisuga)
◦ 2 esimeste klasside paralleeli, kokku
27 õpilasega
◦ 14,24 õpilast keskmiselt ühes klassis
◦ 17 klassikomplekti, nendest 4 paralleelklassikomplekti

◦ 18 last võimleb-tantsib tunniväliselt koos liikumisõpetaja Aeduga
◦ 25 last käib õpetaja Ireni juures
laulmas
◦ 36 mudilasel aitab eripedagoog
Eneken kõik häälikud kõnesse
seada

◦ 10. klassi 21 õpilasest 18 on meie
enda põhikooli vilistlased

◦ 23 põnnile annab individuaalõpetaja Pille kindlustunnet ja tuge
uute teadmiste omandamisel

◦ 26 õpilast rohkem kui eelmisel
aastal samal ajal

◦ 18 last madistab maadlustreener
Janari juhendamisel

◦ 2 uut programmi – KiVa ja vaimse
tervise edendamise arenguprogramm

◦ 20 last osaleb Kolme Põrsakese teadusringi töös

◦ 2 kuld- ja 1 hõbemedalit
◦ 3 käimasolevat Erasmus+ projekti
◦ 5 läbitud KIKi loodusprogrammi
◦ 48 personaliliiget, nendest 8 mehed
◦ 9 uut töötajat, nendest 8 õpetajad

◦ 3 uut mudakööki, kus kevadel esimeste soojadega mängima hakata,
toob õuealale põnevust juurde
◦ Õppeprogrammid
Keskkonnaametilt, RMK-lt, KIK-i rahastusel
Pernova loodusmaja planetaariumilt, päästeteenistuselt ja OÜ
Märjad Käpad merepäästelt

◦ 52 last: 24 õpilast ja 28 lasteaialast

◦ 10,57 kontakttundi nädalas annab
keskmiselt iga õpetaja

◦ Meil on Pärnumaa parim klassiõpetaja

◦ 46
Instagrami-postitust
tegemistest

kooli

◦ Külas käis kuppelkino „Vaatepiir”
oma õppefilmidega

◦ Liitus 2 uut inimest: poiste tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetaja ja
pikapäevarühma kasvataja

◦ 79 lendu on Lihulas omandanud
keskhariduse

◦ Sügisel toimus Lääneranna valla
kõigi lasteaednike ühine autismiteemaline koolituspäev

◦ Kooli juurde valmis rularamp

◦ 235 aasta juubelit tähistas kool
kevadel

◦ 5 meeskonnakoolituse päeva

◦ Koostöös lapsevanematega ehitati
parki 2 tasakaalurada

◦ 244 õpilast, neist 197 põhikoolis ja
47 gümnaasiumis

Lihula Muusika- ja Kunstikool

◦ 3 kärarikast ruumi said lakke helisummutavad plaadid

◦ 1059 kooli Facebooki-lehe jälgijat

◦ 2 uut arvutit saime Lastekaitse Liidult

◦ 3186 läbitud kilomeetrit kohustusliku ujumisõpetuse treeningutele
edasi-tagasi bussisõitudeks

◦ 5 õpilast sai kevadel jalgratta juhiloa

◦ 3230 heategevuslikul ballil toeta-

◦ 35. tegevusaastat tähistab muusikakool ja 30. kunstikool
◦ 103 õpilast sellel õppeaastal
◦ 12 õpetajat töötab meie koolis
◦ 3 õpilast sai kevadel meie kooli
Fotol vasakult: Kõmsi Lasteaed-Algkool
soovib õnnerikast uut aastat kõigile ja
"riigid" saabumas Lihula Gümnaasiumi
kooliolümpiamängudele
Fotod: erakogu ja Mareena Metsmaa

HARIDUS
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lõputunnistuse ja võivad end nüüd
meie 146 vilistlase hulka lugeda
◦ 1 sümfoonia, kus osalevad kõik
muusika põhiosakonna õpilased ja
õpetajad, kantakse ette jõulupeol
◦ 1 suur dokumentaalfilmi tegemise
projekt on lõpetamisel
◦ 1 suur rahvusvaheline kultuuriprojekt on käsil. Oktoobris võtsime
vastu partnerid 4 riigist.
◦ 3 korda oleme piirangute tõttu uusi
väljundeid otsides, õpilaste kontserte viinud publikuni kas interneti
või „lahtiste akende” kaudu
◦ 4 koolitust/õpituba ja 3 välisesinejatega kontserti korraldasime
inimestele väljaspool meie maja
◦ 1 digiklaver ja mõned väiksemad
uued õppevahendid on saabunud
meie kooli
◦ 252 liiget kooli FB-grupis
◦ 1 koduleht mkk.laaneranna.ee

Lõpe Kool
(6. detsembri seisuga)
◦ 37 õpilast, neist 12 tüdrukut ja 25
poissi
◦ 16 last on lasteaiarühma nimekirjas, neist 8 tüdrukut ja 8 poissi
◦ Huviringid koolis: male, näitering,
robootika, pilliõpe, mudilaskoor
◦ Võtsime kasutusele Office 365
◦ Saavutasime
baastaseme

Ettevõtliku

Kooli

◦ 10 purki mett kinkis Aasa Mesi jõulukuul. Meil on veel palju lahkeid
inimesi, kes rõõmustavad meie õpilasi aastaringselt erinevate aiasaadustega.
◦ 17 õpilast lõpetas 2020/2021.
õppeaasta heade ja väga heade
tulemustega
◦ Põhikooli lõpetas 25. lend 3 lõpetajaga
◦ 54 päeva olime distantsõppel
◦ 1.–4. klassini toimus regulaarselt
avastusõpe
◦ 5 virtuaaltervitust ja -näitust erinevate tähtpäevade puhul
◦ 4 loovtööd kaitsti erinevatel teemadel

Fotol vasakult: Rahvusvaheline
muusikapäev Lõpe koolis ja Lääneranna
Spordikooli noormaadlejad Pärnumaa ja
Läänemaa kinnistel meistrivõistlustel
Foto: erakogu ja Lääneranna Spordikool

◦ Osalesime järgmistel olümpiaadidel
ja viktoriinidel: bioloogia, ühiskonnaõpetus, mõttesport (male, kabe,
gomoku, sudoku, ristsõnad), mate-

maatika, emakeel, kõnevõistlus
„Kirjuta Eestile”, nutiviktoriin, Känguru, viktoriin „Nutt tuleb peale”
◦ Veebipõhine
informaatikaolümpiaad 8.–9. kl – III koht ja 6.–7.kl.
arvestuses III-IV koht
◦ 3. ja 4. klass käisid Pärnus ujumise
algõppe kursustel
◦ 9 õpilast sooritas edukalt jalgratturi
eksamid ja sai jalgratturi juhiloa
◦ 4 arvutit saime juurde
◦ 11
putukahotelli
algklassid

meisterdasid
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◦ Tugevamad maadlejad osalesid 5
maadlusvõistlusel väljaspool Eestit,
millest 3 olid Euroopa meistrivõistlused.
Koondise
kandidaadid
osalesid 9 koondiselaagris, millest 4
olid väljaspool Eestit.
◦ Jalgpallurid alustasid 23. hooaega
Eesti noorte meistrivõistlustel,
peeti 15 Eesti noorte meistrivõistluste mängu ja U16 meistrivõistlustel võideti III liigas 10. koht.
◦ Läänemaa ja Pärnumaa kergejõustiku noorte meistrivõistlustelt võideti kümme medalit.

◦ Koolielu tehti huvitavamaks paljude ettevõtmistega: KIKi projekt
„Jäälind-Taevaskoja pärl” Kiidjärvel, algklasside sügisene 12 km
matk, paadisõit Suitsu jõel, avastasime Soontagana maalinna, reesõit
vastlapäeval,
kontserdikülastus
Lihula Muusika- ja Kunstikoolis,
Eesti Pärimuskooli kadripäeva programm, õppekäigud kohalikesse
põllumajandusettevõtetesse, maailmakoristuspäev,
mitmesuguste
tähtpäevade tähistamine

◦ Mõlema maakonna meistrivõistlustelt teeniti naiste jalgpallis hõbemedalid.

◦ Eesti 4H 30. juubeli sünnipäeva
tähistamine veebipõhiselt

◦ Lihula spordihoones toimusid esimest korda Eesti meistrivõistlused
neljal alal: sumo-, Kreeka-Rooma,
vaba- ja naistemaadluses, toimusid
maakonna meistriliiga mängud
võrkpallis ja jalgpalli noorte meistrivõistluste liiga mängud staadionil.

◦ Ühele õpetajale omistati Lääneranna valla teenetemärk
◦ Koolil on oma lemmikloomad: 2
vilgast oravapoissi, kes käivad iga
päev meid tervitamas
◦ Tunneme rõõmu üksteisest ja igast
koolis veedetud päevast, armastame oma kooli

Lääneranna Spordikool
Võrreldes 2020. aastaga oli mööduv,
2021. aasta Lääneranna spordikoolile
peaaegu normaalne. Kõik õpilased said
palju võistelda, treenerid tööd teha ja
spordihoone külalisi võõrustada.
◦ 130 õpilast õpib Lääneranna spordikoolis: 77 jalgpallurit, 15 kergejõustiklast, 34 lauatennisisti ja 45
maadlejat. Meil töötab 5 inimest: 2
majahoidjat ja 3 treenerit.
◦ Õpilased on osalenud 30 jalgpalli-,
20 kergejõustiku-, 14 maadlus-, 4
sumo- ja 4 lauatennisevõistlusel.
◦ Meil õpib 1 Euroopa meister, 5 Eesti
meistrit, 30 Eesti meistrivõistluste
medalisti ja lugematul hulgal maakonna paremikku kuuluvaid sportlasi.

◦ Vabariikliku tähtsusega võistlustel saavutasid kergejõustiklased 30
medalivõitu.
◦ Jätkusid traditsioonilised, aastakümneid toimunud noorte jalgpallipäevad ja maadluslaagrid.
◦ Kokku on sportlased seoses võistlemisega külastanud Eestis üle 30
paiga.

◦ Kokku võõrustati 500+ külalissportlast üle vabariigi.
◦ Jõusaali kasutab igapäevaselt 117
inimest.
◦ 37 h/nädalas ehk 7,4 h/päevas on
pallimängu saali kasutatus (E–R),
seda lisaks Lihula gümnaasiumi
tundidele.
Lauatennis
◦ 16.06.2021 toimus Viljandis Eesti
Laste GP etapp, kus osales meie
Kõmsi kooli noor Sten Andre Kukispuu. See oli tema esimene suurvõistlus ja väga edukas – 8. koht.
◦ Sten Andre Kukispuu saavutusi:
» Augustis Valge Daami lahtised MV
Haapsalus, minikadettide arvestuses I koht.
» 22.08.2021 Haapsalu GP I, minikadettide arvestuses I koht.
» 12.09.2021 Haapsalu GP 2, minikadettide arvestuses I koht.
» 25.09.2021 Viljandis eesti Laste GP
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1, 8. koht.
» 10.10.2021 Haapsalu GP 3, minikadettide arvestuses I koht.
◦ 5.–7. november Kanepi Memoriaal
Haapsalus. Minikadettide segapaarismängus Sten ja Haapsalu
tüdruk Marta Sool II koht. Sten
minikadettide individuaalvõistlusel III koht. Eesti Late GP-l tubli 6.
koha.
◦ 05.12.2021 Läänemaa MV minikadettide arvestuses Sten Andre I
koht, Lihula GM Jan Hugo Rummel
juunioride arvestuses I koht ja
meeste paarismängus poisid III
kohal

Metsküla Algkool
(21. detsembri seisuga)
◦ 19 õpilast (8 tüdrukut ja 11 poissi)
◦ 7 vilistlaste last, lisaks 7 lapse õedvennad-tädid-onud on meie kooli
vilistlased
◦ 11 õpilasele on
kodule lähim

Metsküla

kool

◦ 12 töötajat: 8 õpetajat (peaaegu 3
ametikohta), kolmveerand kokka,
pool majahoidjat, veerand direktorit, kümnendik huvijuhti ning
natuke eripedagoogi
◦ 8 töötajale on Metsküla kool kodule
lähim
◦ 1 puhkpilliorkster koostöös Lihula
Muusika- ja Kunstikooliga
◦ 1 lipuväljak Kaitseliidu Lääne
Maleva Lihula üksikkompaniilt
ning Lääneranna Vallavalitsuselt
◦ 1 mälestuspink Hellat Rumvoltile
Kaitseliidu noorteühendustelt ning
1 ploomipuu Jüri Ploomi mälestuseks
◦ 2 esikohta (matemaatika, bioloogia),
üks II koht (bioloogia) maakondlikelt olümpiaadidelt
◦ 1 osalemine üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil
◦ 2 esimest ja 1 teine koht piirkondlikult Nutispordi matemaatikavõistluselt
◦ 1 meeskondlik I koht Hullu Teadlase teaduskonkursilt
◦ 1 meeskondlik I koht Teadlaste Öö
festivali Meister-Komposteri võistluselt
◦ 1 kolmas koht maakondlikult kirjandusvõistluselt Rannapimäng

◦ 1
neljas
koht
üleriigiliselt
astronoomiaviktoriinilt Pulsar
◦ 1 osaleja Eesti noorte meistrivõistluste U16 jalgpallisarjas
◦ 5 õpetajat-koolitöötajat moodustavad bändi Metsküla Musirullikesed
◦ 5 peale-tunde-tegevust: orkester,
teadusring, matkaring, loovtegevused, nutiring
◦ 63 osalejat Arvo Asule pühendatud
liikumispeol
◦ 4 noorkotkast ja 4 kodutütart; 3
kandidaati, kes terve aasta tegevustes aktiivselt kaasa löönud
◦ 3 Kodutütarde peavanema, 1
Noorte Kotkaste peavanema, 3
Noorte Kotkaste Lääne Maleva pealiku tänukirja
◦ 1 meeskondlik II koht meie
kodutütarde võistkonnale üleriigiliselt noorkotkaste ja kodutütarde
matkamängult
◦ 96. Metsküla Kooli Leht ilmus
novembris 2021
◦ 1 Erasmus+ rahvusvaheline projekt

Varbla Kool
Aasta algas ilusa talveilmaga ja meie
kooli lapsed nautisid seda kehalise
kasvatuse tundides suusatades. Üritasime ka Tõstamaa Päästekomando
abiga rajada uisuväljakut, aga ilmataat
lõpetas selle projekti kiiresti. Kooli talvisel spordipäeval said meie lapsed ka
hobustega reesõitu teha.
Veebruaris kaitsesid üheksandikud
oma loovtöid. Oli väga huvitav ja
meeleolukas sündmus. Veel jõudsime
tähistada koolis ka sõbrapäeva.
Ja siis, alates 10. märtsist pidime osa
oma koolitööd läbi viima distantsilt,
aga sellel kevadel olime kõik juba
selleks paremini valmistunud. Ka distantsõppe ajal toimusid meil üle-koolilised tegevused, tõsi küll virtuaalselt.
Kunstiõpetajal olid nädalateemad,
mille töid demonstreeriti veebis.
Samuti tegid õpilased kaardi ,,Kodust
kooli“, et ikka koolitee kodus olles ära
ei ununeks.
Mai alguses tegi meie vallavalitsus
ilusa üllatuse ja tõi suure kimbu lilletaimi, mida meie lasteaia lapsed aitasid
suure innuga lillekastidesse istutada.

Ja siis, 17. mail saime jälle kõik kooli
tulla. 24. mail saatis kogu koolipere
üheksandikud sportlikult eksamitele.
Õpetajad Marge ja Urve saatsid meie
õpilaste tööd Pärnumaa virtuaalsele
kunsti- ja käsitöönäitusele.
1. juunil toimus meeleolukas kevadkontsert, kus oli nii laulu, tantsu kui
ka luuletusi. Nii nagu ikka traditsiooniks, käisid meie lapsed enne suvepuhkusele minekut ekskursioonil. 5.–9.
klass külastas Kihnut ja 1.–4.klass tegi
pikema ringi mandri peal, mille käigus
külastati Elistvere loomaparki, Jääajakeskust ja Palamuse muuseumi. Ja
jõudiski kätte päev, kus me saatsime
teele meie 33. lennu.
Suvel muutus meie lasteaia mänguväljak tänu Lääneranna noorte malevale
palju värvilisemaks ja rõõmsamaks.
Suur aitäh teile!
Ja algas jälle uus õppeaasta. Kaheksale
värskele koolilapsele oli see 1. september päris esimene koolipäev. Nüüd
sügisel võttis meie kool osa maailmakoristuspäevast. Prügist puhtamaks
sai Varemurru ja Matsi ranna äärne
ala. Algklassid korjasid ka Tallinna
Loomaaiale kõrvitsaid ja õunu. Kraami
sai suur konteineritäis.
Suvel koolitasid Marge ja Moonika
ennast „raketi juhtideks“. Tänu sellele viidi koolis läbi kaks teadus-õpihuvilaagrit Rakett69. Laste huvi oli
suur ja laagris õpiti väga palju uut,
mida võib-olla tavalises õppetunnis
ei käsitleta. Sellest sügisest kasutab
kogu kool Office 365. Tänu sellele
muutus paremaks ka distantsilt õpetamise kvaliteet. Tore on, et meie vallas
toimub loodusfilmide festival. Ka meie
kooli õpilased said sellest osa võtta ja
oma teadmisi loodusest laiendada.
Jõudu ja jaksu festivali korraldajatele.
Oli tore aasta ja on mida meenutada.

Virtsu Kool
(10. detsembri seisuga)
◦ 45 õpilast
◦ 15 last lasteaiarühmas
◦ 9 noort lõpetas kevadel põhikooli.
◦ 7. klassi loovtöö raames toimub üle
nädala liikumisvahetund.
◦ Muusikaõpetajana liitus meiega
Veronika Portsmuth, poiste töö- ja
Fotol vasakult: Kadrilaat 2021 Metsküla
rahvamajas ja reesõit Varbla kooliga
Foto: Kaarel Kaisel ja erakogu
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tehnoloogiaõpetust annab asendusõpetajana Raul Oberschneider.

kamad olnud kergejõustikus, eriti
tütarlapsed.

◦ Ilmus raamat „80 aastat kooliharidust Virtsus”, mille üheks koostajaks on meie õpetaja Jüri Mõniste.

◦ Eelnevatel aastatel toimunud filmiõppe jätkuks toimus õpihuvilaager,
mida viis läbi meie vilistlane Romet
Põhako. Filmilaagris valmis ka uus
lühifilm „Kadunud telefon”.

◦ Lääneranna valla teenetemärgi
said õpetajad Peeter Hermik ja Jüri
Mõniste; 2 õpetajat tähistas tööjuubelit: Hellen Kõlvart (35 a) ja
Peeter Hermik (15 a).
◦ Õpilased on edukalt osalenud erinevatel ainevõistlustel, sel aastal eriti
informaatika vallas, nt Pärnumaa
veebipõhisel
informaatikaolümpiaadil kaks I kohta ja üks II koht,
edukalt esinesime ka vabariiklikul
KüberPuuringul ja Nutispordis.
◦ Spordis oleme sel aastal kõige edu-

◦ Lastekaitsepäeval valmis
Kooli tutvustav lühifilm.

Virtsu

◦ 1.–6. klassi tüdrukud liitusid HK
Unicorn Squadi tüdrukute tehnoloogiaringiga.
◦ Jätkub rahvusvaheline Erasmus+
projekt.
◦ Traditsiooniliselt on kool tähistanud mitmeid üritusi nagu õpetajate
päev, rahvakalendri tähtpäevad,
ettelugemispäev, teatrikülastused,
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tulekul
jõululaat,
klassiõhtud/
ööd,
spordinädalal
osalemine,
spordipäevad,
maailmakoristuspäev, tervisekonverentsil osalemine, jätkub koostöö Päästeametiga
(õppepäevad).
◦ Oleme ise ringi reisinud ja külalisi
vastu võtnud – viimati käis esinemas Uku Suviste; kohtusime Jaanus
Getreuga tema tööjuubeli puhul,
osalesime „Kino maale” festivalil,
käisime ekskursioonidel Muhus
ning kodu- ja naabervaldades.
◦ Koolis tegutseb 7 huviringi: digiring,
liikumisring,
kokandus,
mälumäng, klaver, kunst ja lauatennis. Jätkuvad robootikatunnid
lasteaias.

Lääneranna Muuseumid

August Tampärgi nimeline Hanila Muuseum ja Lihula Muuseum

August Tampärgi nimeline Hanila Muuseum
Hanila Muuseum oli 2021. aastal avatud augustis ja septembris (tasuta) ning on avatud huvilistele kogu aasta jooksul
etteteatamisel.
Hanila Muuseumis on muuseumikogu inventeeritud ja uue
ekspositsiooni eksponaadid ka puhastatud, korrastatud ja
restaureeritud. Paraku on selgunud, et Hanila vana koolimaja, kus muuseum asub, on väga halvas ehituslikus seisukorras, mida näitas ka tellitud ehitusekspertiis. Hoone
on muinsuskaitsealune ehitus ja seega vajab ka muinsuskaitseliste tingimuste täitmist. Selleks on tellitud vastavad
mõõdistused, mis viivad hoone teise korruse vastavusse
ehitusseadusega. Muuseumis tehakse vajalikud väikeremondid.
Ette on valmistatud Läänemaa rahvariiete näitus ja 2022. a
kevadel avab Hanila Muuseum taas uksed.

Lihula muuseum ja mõis
Lihula muuseumi ja mõisa külastas 2021. aastal 2426 inimest.
Ka sel aastal mõjutas nii külastusi kui tegevusi keeruline
koroonaolukord. Väliskülalisi oli vähevõitu, esindatud
riigid olid Läti, Soome, Saksamaa, Venemaa, Hispaania, Portugal, Sloveenia, Türgi ja Jaapan.
Muuseumis toimusid suured remondid ja selle tõttu oli
muuseumi uus tiib suurema osa hooajast suletud, mis kindlasti mõjutas ka külastatavust.

Fotol vasakult: Kooliaasta algus Varbla
kools ja Virtsu kooli 5.–9 klasside õpilaste ekskursioon Muhu saarele.
Fotod: erakogu ja Aire Arge

Ekskursioone viidi läbi 16 korral ja neis osales 300 külastajat.

Mõisas toimunud muud sündmused ja osalejate arv:
» Lihula Muusikapäevad 2021 (XIII rahvusvaheline
klassikalise muusika festival) – avakontsert Lihula
mõisas, Tanel-Eiko Novikov, löökpillid, 60
» Ajalooklubi 9 korda, kokku 270
» MTÜ Keskaegne Lihula talgupäevad mais. Puhastati linnuse keldrit. Ülevaate mõisas toimuvatest renoveerimistöödest andsid Marika Valk ja arhitekt Liivika Krigoltoi.
» Lilltikandi Seltsi töötuba ja kohvik, 150
» Konverents „Elavad vanalinnad. Kultuuripärand ja kestlikud linnasüdamed“ – ettekanded ja ekskursioon, 50;
õhtusöök, 40
» Arvutiõppe koolitus töötutele 18 korda, 108
» Rahvatantsurühma treening 3 korda, 33
» Lihula Rahvaülikooli lõpukoosolek, 6
» Lääneranna valla volikogu koosolekud, 2 korda
» Kultuurikomisjoni koosolekud, 7 korda
Kokku sündmustel: 750

Matsalu Loodusfilmide Festivali (MAFF) sündmused mõisas
ja osalejate arv:
» Valiknäituse „30 aasta kaunimad loodusfotod Ungarist“
avamine ja näituse külastusi, 435
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Fotopäeva ettekanded:				
» Urmas Tartes „Kuidas ausalt valetada“, 40
» Peter Fath „30 aastat Ungari loodusfotograafias“,
35
» Martha Katariina Luigujõe „Minu suvi kõredega“,
40
Töötoad:
» Gümnasistide
45

näitemängutuba

„Protsessdraama“,

» Viljandi Kultuuriakadeemia „Goldbergi masina ehitamine“, 2x50
Kokku MAFF-il: 645				

2021. aastal sai Lihula mõisaansambli renoveerimiseks ja
muuseumi arendamiseks toetuse neli projekti:
1. Muinsuskaitseamet – mõisa katusekarniisi ja korstnate
avariitehnilisteks töödeks;
2. Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede – Lihula mõisa baltisaksa kultuuriloo ekspositsiooni ettevalmistamiseks;
3. KKLM Leader projektitoetusmeede – mõisas ruum nr 34
remondiks; Lihula patselapiliste tekkide näitusesaal;
4. Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014–
2021. Avatud taotlusvoor: Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes. – Lihula mõisa viinaaida renoveerimine kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskaitse
teabekeskuseks.

2021. aastal teostati kaks projekti:
» Muinsuskaitseamet – mõisa katusekarniisi ja korstnate
avariitehnilisteks töödeks. Tööd teostatud
» KKLM Leader projektitoetusmeede – mõisas ruum nr
34 remont – Lihula patselapiliste tekkide näitusesaal.
Ruumi paigaldati parkettpõrand ja ajastukohane uks.
2021. aastal algasid Lihula mõisamäel arheoloogilised väljakaevamised eesmärgiga viia lõpule Lihula vanima kodanikumaja (steinwerk-tüüpi maja) uurimistööd. Eelnevalt kaevati perioodidel 1999–2000 ja 2012–2013.
Valmis Lihula mõisa viinavabriku tulevikuvisioon
5. novembril Tallinnas toimunud auhinnatseremoonial
tunnustati Baltikumi arhitektuurikoolide parimaid. Žürii
valis parima magistritöö auhinna saajaks üksmeelselt Reda
Petravičiūtė ja märkis lisaks ära kaks tööd.
Baltimaade Arhitektide Liitude Assotsiatsiooni (BAUA)
poolt juba üheksandat korda korraldatava võistluse
eesmärk on tõsta esile parimaid lõputöid, sel aastal osalesid
seitsme Balti arhitektuurikooli tudengid kokku 17 projektiga: 9 Leedust, 4 Eestist ja 4 Lätist.
Teiseks äramärgitud tööks valiti Andreas Krigoltoi projekt
„Lihula viinavabrikule jätkusuutliku lahenduse leidmine
siidrikoja näitel”, kaitstud Eesti Kunstiakadeemias.
„Töö käsitles probleemi, mis on Balti riikides väga päevakohane – kahanevad maakohad, mahajäetud pärand ja
varemed. Läbimõeldud lähenemisega näidati arhitektuuri
potentsiaali toimida kogukonna loomise katalüsaatorina,”
märkis žürii.

Kogusummas sai muuseum toetust üle 770 000 euro.

Raamatukogud
Lääneranna Raamatukogu

P. Uusbergi koori Head Ööd, Vend
kontsert „Mõtisklused”, tähistati
raamatukogupäevi, viidi läbi ettelugemispäev kooli õpilastele. Võetakse osa Lastekirjanduse Keskuse
projektist „Lugemisisu”. Jätkuvalt
tegeldakse Hanila kiriku renoveerimisprobleemidega.

Kirbla raamatukogu

Kõmsi raamatukogu

◦ 69 kasutajat

◦ 231 kasutajat

◦ 62 laenutajat, neist 10 last

◦ 189 laenutajat

◦ 1108 külastust, neist 163 lapsed

◦ 1856 külastust

◦ 2458 laenutust, neist 251 lastele

◦ 3615 laenutust

◦ 53 teost laenutati teistelt raamatukogudelt

◦ 16 korda laenutati teistelt raamatukogudelt

◦ 412 teost laenati välja teistesse raamatukogudesse

◦ 10 korda laenutati teistele raamatukogudele

◦ 176 uut raamatut

◦ 230 uut raamatut

◦ 7 aastakäiku ajakirju ja 6 aastakäiku ajalehti

◦ 14 ajakirja ja 8 ajalehe aastakäiku
◦ 174 jälgijat raamatukogu FB-lehel

◦ 10 612 külastust, neist 2848 lapsed

◦ 7 näitust

◦ Organiseeriti valla aukodaniku
L. Kocinsi 90.juubeli tähistamist,
korraldati Hanila kirikus juubeliks

◦ 127 teost laenati välja teistesse raamatukogudesse

◦ avatud kolmel päeval nädalas

Lihula keskraamatukogu
◦ 641 kasutajat
◦ 497 laenutajat
◦ 11 543 laenutust, neist 961 lastele

Fotol vasakult: Kõmsi raamatukogu
ettelugemine ja hetk Virtsu raamatukogust
Fotod: erakogu ja Virtsu raamatukogu
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◦ 1042 teost laenati teistelt raamatukogudelt

◦ 12 ajakirja ja 4 ajalehe aastakäiku
tellitud

◦ 593 uut raamatut ja 57 aastakäiku
ajakirja/ajalehte

◦ 6 näitust/väljapanekut

◦ 274 avatud päeva, 91 päeva suletud

◦ 21 korda tehtud raamatute kojukannet

◦ Lihula raamatukogu külastas võrreldes eelneva aastaga enam kui
poole võrra rohkem inimesi. Kui
2020. aastal külastas raamatukogu
5170 inimest, 2021. aastal 10 612.
◦ Raamatulaenutuste arv suurenes
võrreldes eelneva aastaga 674 laenutuse võrra.

Metsküla raamatukogu
◦ 96 laenutajat
◦ 1142 külastust, neist 259 lapsed
◦ 3510 laenutust, neist 426 lastele
◦ 170 uut raamatut, neist 25 annetust
◦ 11 ajakirja ja 8 ajalehe aastakäiku
◦ 39 teost teistest kogudest laenuks
◦ 59 teost teistele kogudele laenuks
◦ Raamatukogu avatud neljal päeval
nädalas
◦ 3 korda on kogunenud raamatuklubi ja natuke toeks oldud
Metsküla koolile Rannapi kirjandusmängus

◦ 108 laenutajat
◦ 4184 laenutust, neist 800 lastele
◦ 8 raamatut laenutati teistele raamatukogudele
◦ 1 raamat laenutati teiselt raamatukogult
neist

◦ 1384 külastust

◦ 182 uut raamatut ja 27 aastakäiku
ajakirju-ajalehti

◦ 1074 külastust, neist 61 lapsed

◦ 240 avatud päeva

◦ 2312 laenutust, neist 71 lastele

◦ 11 näitust ja väljapanekut

◦ 132 uut raamatut, annetusena 3,

◦ 191 jälgijat Facebooki-lehel

◦ 7 ajakirja ja 8 ajalehe aastakäiku
◦ 129 avatud päeva, raamatukogu
avatud teisipäeviti, reedeti ja
laupäeviti

◦ Teeninduspiirkonna külade ajaloo
kaustadega saab tutvuda ja neid
täiendada raamatukogus

◦ Raamatukogu osaleb aktiivselt
Vatla Külaseltsi üritustel, neist
suurimad olid Kristiina Ehini luulehommik, ansambli Naised Köögis
kontsert ja Eesti Panga rändnäitus

Virtsu raamatukogu
◦ 186 kasutajat
◦ 148 laenutajat, neist 49 lapsed

◦ 2 korral kokku saanud raamatukogu kodukandi selts

◦ 17 esmaregistreeritud lugejat

◦ Osaleme Tuudi Külaseltsi erinevatel üritustel

◦ 4886 laenutust, neist 1877 perioodika laenutused

◦ 1869 külastust

◦ 7 korda laenutati teistelt

Varbla raamatukogu

◦ 9 korda teistele raamatukogudele
◦ 263 uut raamatut, neist annetusena
14

◦ 226 kasutajat
◦ 176 laenutajat

◦ 13 näitust-väljapanekut

◦ 3501 külastust, neist 365 lapsed

◦ 12 päringule vastati

neist
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◦ 16 aastakäiku ajakirju-ajalehti
lisandus raamatukokku

◦ 1578 külastust, neist 467 lapsed

◦ 105 laenutajat

◦ 142 laenutajat

◦ 193 uut raamatut,
annetusena

◦ 120 kasutajat

◦ 202 uut raamatut,
annetusena

◦ 170 kasutajat

◦ 8137 laenutust, neist 486 lastele

Saulepi raamatukogu

◦ 203 kasutajat

◦ 396 teost laenutati teistele raamatukogudele

Tuudi raamatukogu

◦ 10
näitust/väljapanekut,
neist
suurim pühendatud Tuudi koolihariduse 160. aastapäevale

◦ 210 kasutajat

Vatla Raamatukogu

◦ 3454 laenutust

◦ 13 näitust ja 12 väljapanekut
◦ 144 jälgijat Facebooki-lehel

13

◦ 266 raamatut laenutati teistelt raamatukogudelt
◦ 13 raamatut laenutati teistele raamatukogudele
◦ 18 näitust-väljapanekut

4

◦ 18 korral abistati Covid-passi väljaprintimisel
◦ 2 korral pakuti koduteenust
◦ Ettelugemispäev lasteaias ja kaks
raamatukogutundi Virtsu kooli õpilastele
◦ Käsitööringi
naistega
saime
koroonapiirangute tõttu vähe koos
käia, aga võtsime siiski osa Kõmsi
rahvamaja üleskutsest meisterdada
kaisuloom või pilvepadi lastele, kes
viibivad asendus- või turvakodus

Kultuuriasutused

Kultuurimaja, klubi ning seltsi- ja rahvamajad

Kõmsi rahvamaja
◦ Lahendatud on 2 suuremat kitsaskohta: hoonesse on
paigaldatud kaasaegne ATS-süsteem ja kõrvaldatud on
elektriauditi MH-V nõuded ja puudused
◦ 3 näitust: Kaisukate ja pilvepatjade näitus (mai), käsitöö,
kaltsuvaipade ja lapitehnika tekkide näitus (september)
ja Haapsalu Fotoklubi fotonäitus „Lääne rand“ (november)
◦ 4 lastele suunatud etendust: mustkunstnik Marko, MikuManni Lasteteater, Kloun Ummi tsirkus ja jõuluetendus
„Pöialpoiss Nils Karlsson”
◦ 3 laata: emadepäeva kevadlaat, mihklipäeva laat ja jõululaat
◦ 2 spordiüritust: vastlapäeva tähistamine ja jüripäevajooks

◦ 4 töötuba: siidimaal, makramee, paberitöö ja piparkoogimaja töötuba
◦ 1 teatrietendus: Andres Dvinjaninov „Vanuse 50 varjundit”
◦ 2 kontserti Hanila kirikus: Nuku Koor ja Alen Veziko
◦ 4 tantsuõhtut: jaanipäev, suveõhtu Ridasel, hooaja
avapidu, aastalõpupidu
◦ 1. korda tähistati Lääneranna eakate päeva Kõmsi Rahvamajas (01.10)
◦ 8 korral on hoone ruume kasutatud ja renditud sünnipäevadeks ja müükide korraldamiseks
◦ 2 peoõhtut, 2 kontserti ja 2 plaanitud töötuba on ära
jäänud Covid-olukorra tõttu

14

2021

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

Aasta lõikes kõige emotsionaalsem ja toredam ettevõtmine
oli kaisukate ja pilvepatjade tegemine, jagamine, näitus ja
koostöö Lastekaitse Liidu perega, et valmistatud esemed annetada Tallinna lastekodule.

Lihula Kultuurimaja
◦ 11 muusikalist esinemist (Siiri
Sisask, ans. Väliharf, ans. Shanon,
Ott Lepland, ans. Polero, Irén Sieberki laululapsed)
◦
35 korda näidati kino. Vaatajaid
kokku 1137
◦ 3 teatrietendust jõudis lavale: Rakvere
Teater („Kõike head, vana toriseja“), Vana Baskini Teater
„Professor sai värske õhu mürgituse“ ja Kuressaare
Teater „Sipsik“
◦ 193 korda toimusid huviringid, kus osales ligikaudu 2625
taidlejat
◦ 1100 sõpra on Kultuurimaja Facebooki-lehel
◦ 999 inimest jälgib Lihula Kultuurimaja Facebooki-lehte
◦ 14 184 korda on külastatud Lääneranna kultuurilehte
aadressil kultuur.laaneranna.ee
◦ Lihula sünnipäeva puhul (08.08) kuulati ja vaadati
5 tänavakontserti (8 kollektiivi, esinejaid kokku 88) ja
söödi ära 30 kg torti
◦ Lihula päevade raames toimus uuendusena käruralli,
kus osales kolm perekonda (8 inimest), läbiti aja peale
2,5 km, mille jooksul lahendati neli ülesannet. Osalejaid
autasustati.

◦ 824 jälgijat on Lõpe klubi Facebooki-lehel, neist 33%
mehed ja 67% naised
◦ 2-aastaseks sai veebruarikuus Lõpe klubi
◦ 336 h oli Lõpe klubi koduks 20 malevlasele ja 2 komandörile
◦ 14,3 m² seina lihvis, pahteldas, kruntis ja värvis Kristel
◦ 18 imekaunist kasetüve maalis ja kinkis meile Merike
Soovik
◦ 3 värsket ja kaunist lisaruumi saime klubi keldrisse
juurde MTÜ Lõpe Noored ning KOP kaudu. Lisandus duširuum, tualettruum ja puhkeruum, mida saab
jõusaali või kehalise kasvatuse tundides kasutada.
◦ 4300 eurot eraldati MTÜ Lõpe Noorte projektile „Noorte
heaks 2021”
◦ 11 uut Playstationi-mängu soetasime
◦ 2 kaugjuhitavat autot, arendamaks tuleviku roolikeerajaid
◦ 6 taseme kultuurikorraldajaks sai Kristel Rohumägi
◦ 9 veebinari-koolitust
◦ 2 kursust üle veebi
◦ 72 h toimus LAN Party
◦

4 korda muutsime kuupäevaliselt tantsuõhtu toimumist Untsakate ja Valvoga
◦

90 m valguskette paigaldasime
klubi õuealale Suvesimmaniks
◦ Lääneranna valla 4. aastapäev
◦ 16 h toimus klubis kinoõhtu/öö
◦ 4536 LED-jõulutulekest soetasime klubile

18 imekaunist kasetüve Lõpe klubis
Foto: erakogu

Kahjuks COVID-19 aeg ei ole meid väga soosinud.
Iganädalaselt käib mõisa kokku naisansambel ja saviring.
◦ 3 õpituba, osalejaid 20
◦ 3 multika/filmiõhtut, vaatajaid 35
◦ Jaanipäev, mida külastas 250 inimest
◦ V mõisapäev, mida külastas 200 inimest
◦ Luule- ja lauludehommik. Kõlas Kristiina Ehini luule ja
esines ansambel Naised Köögis, kuulas 55 inimest
◦ Eesti Panga rändnäitus, vaatajaid 70 inimest
◦ Detsembris on tulemas advendiaja kontsert, noortele
disko ja jõulupidu
◦ Mitu sündmust jäi ära Covid-19 tõttu

Varbla Rahvamaja
◦ Varbla Rahvamajas tegutseb 2021 aastal 4 kollektiivi/
rühma (liikmete arv): segaansambel Randlane (6), naisansambel Midrilind (6), tantsurühm Härmalõng (8), naisansambel Härmalõng (6). Koos käib mälumänguklubi
(23) ja eakate klubi Randlane (24). Kokku 72 inimest
◦ Osaleda on võimalik 8 huviringis. 5 täiskasvanutele
(osalejaid): keraamikaring (8), käsitööring (12), võimlemine (6), jooga (12), võrkpallitreening (20). 2 noortele:
kokandusring (17), meisterdamine (6). Lisaks eelpool
nimetatutele viib Lääneranna Spordikooli maadlusosakond Varbla rahvamajas läbi maadlustreeninguid (10).
◦ Rahvamajas oli vaatamiseks 6 näitust: fotonäitus „Matsi
sadam enne ja praegu“, jahitrofeede näitus, šokolaadipaberite näitus, Eesti Panga Muuseumi rändnäitus „Eesti
raha margast kroonini ja euroraha“, Varbla Kooli õpilastööde näitus; külastas kokku hinnanguliselt 500 inimest
◦ Toimus 4 kontserti: ansambel Kolm Musketäri, Traffic
akustiline trio, Rolf Roosalu, trio Maret Palusalu/ Kristjan Põldma/ Otto-Georg Kirsi, kuulajaid kokku 311 inimest
◦ 1 laat: jõululaat, hinnanguliselt 100 külastajat
◦ 2 õpituba, osales 10 inimest
◦ Lisaks eelpool nimetatud sündmustele toimusid rahvamajas perepidu, suve alguse simman,
stiilipidu „Kuldsed 80ndad“, muinastulede öö simman, vanavanemate päeva tähistamine, lastepeod, nädalalõpp Varblas
kodukohvikutega ja laadaga
(koostöös Uue-Varbla Muuseumiga), jaaniõhtu koostöös
Varbla Puhkekülaga
◦ Varbla rahvamaja korraldas
2021 kaks ülevallalist üritust:
Lääneranna valla eakate jõulupidu ja Lääneranna valla pidulik
kontsert/vastuvõtt: teenetemärkide,
aukodaniku ja konkursi „Kaunis kodu“ 2020 tunnustuste üleandmine.
◦ 11 korda on rahvamaja saale kasutatud
sündmusteks

erinevateks

◦ 276 noort külastas noortetuba
◦ Varbla rahvamaja suur saal sai uue energiasäästliku
valguslahenduse. Saali valgustus vahetati tänapäevase
LED-tehnoloogia vastu. Uus valgustus võimaldab kokku
hoida majanduskuludelt. Tööd läksid maksma 4056
eurot.
◦ Rahvamaja jõusaal ja 2 abiruumi sai olulise uuenduse:
paigaldati uus põrandakate ja värviti seinad ja laed.
◦ 527 jälgijat on rahvamaja Facebooki-lehel
◦ 4 sündmust jäi ära COVID-19 piirangute tõttu.

Suvi Varblas
Foto: Varbla Rahvamaja Facebook

Lõpe klubi

Vatla Külaselts
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Lääneranna Vallavalitsuse otsused |

P

erioodil 10. november – 10. detsember 2021 toimus
kuus Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks
toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine, hooldaja määramine ja
hooldajatoetuse maksmine, hoolekandeasutuses hooldamise võimaldamine, huvihariduse ja -tegevuse toetuste
eraldamine, õpilaste sõidukulude hüvitamine, maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine ja
korrastamine, ehitus- ja kasutuslubade väljastamine,
puurkaevu asukoha kooskõlastamine, korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamine, hajaasustuse
programmi toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja
toetuslepingu sõlmimise tähtaja pikendamine, otsustati
järgmist:
» Lääneranna valla omandis on Metsküla külas joogivee
pumbamaja, mis koosneb pumplahoonest ja puurkaevust. Pumpla on rajatud varustama joogi- ja tarbeveega
kahte lähedal paiknevat korterelamut (Uue-Koidu ja
Kivimäe), millest esimeses tegutseb Lääneranna Raamatukogu Metsküla haruraamatukogu. Tegemist ei ole
ühisveevärgi ega -kanalisatsioonisüsteemiga. Pumbajaama ja hoonet varustava torustiku amortiseerumise
tõttu on elamu, sealhulgas ka kohalikke elanikke teenindav hallatav asutus veevarustuseta. Torustiku on
plaaninud remontida elamut haldav korteriühistu, kuid
joogiveepumpla ei ole kapitaalse remondita kasutusele
võetav. Puurkaev on kasutatav. Olemasolev ehitis
tuleb asendada kompaktse maa-aluse moodulpumplaga. Probleemi lahendamiseks on vaja teha lammutus- ja ehitustööd. Eraldati Lääneranna valla 2021.
aasta eelarve reservfondist Metsküla sügavveepumpla
rekonstrueerimiseks 13 000 eurot.
» Kinnitati
Lääneranna
Spordikooli
hoolekogu
2021/2022. õppeaastaks alljärgnevalt: Kainer Mölder –
kooli toetavate organisatsioonide esindaja, Eduard Brok
– treenerite esindaja, Gregor-Hendrik Mölder – õppurite
esindaja, Ülle Türner – lastevanemate esindaja, Peeter
Idvani – lastevanemate esindaja, Mart Ulm – lastevanemate esindaja, Mairo Kanter – pidaja esindaja.
» Kinnitati Virtsu Kooli hoolekogu 2021/2022. õppeaastaks alljärgnevalt: Jüri Mõniste – õppenõukogu
esindaja, Karin Tali – lasteaiaõpetajate esindaja, Ireen
Kelder – lastevanemate esindaja (lasteaed), Ats Vamper
– lastevanemate esindaja (lasteaed), Aliette Suvi – lastevanemate esindaja (kool), Reelika Bormann – lastevanemate esindaja (kool), Daile Kürsa – lastevanemate
esindaja (kool), Kaja Kõllama – lastevanemate esindaja
(kool), Karin Madisson – kooli toetava organisatsiooni
esindaja, Meelis Malk – kooli vilistlaste esindaja, Eda
Männilaan – kooli pidaja esindaja.
» Kinnitati Kõmsi Lasteaia-Algkooli hoolekogu 2021/2022.
õppeaastaks alljärgnevalt: Anneli Mänd – õpetajate
esindaja (kool), Agne Alpius – lastevanemate esindaja
(lasteaed), Sille Vokk – lastevanemate esindaja (kool),
Kristi-Carolina Reinmaa – lastevanemate esindaja
(kool), Sälly Vendel – lastevanemate esindaja (lasteaed),
Berit Hiieväli – lastevanemate esindaja (lasteaed), Ülle
Türner – vilistlaste esindaja, Lilia Urb – kooli toetava
organisatsiooni esindaja, Arno Peksar – pidaja esindaja.
» Kinnitada Lihula Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu
2021/2022. õppeaastaks alljärgnevalt: Pille Saatmäe –
muusikavaldkonna õpetajate esindaja, Kea Pelapson
– kunstivaldkonna õpetajate esindaja, Tereesa Lepp –
kooli õppurite esindaja, Ragne Kalmet – lastevanemate
esindaja, Evelin Engel-Lepp – lastevanemate esindaja,
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Mart Ulm – lastevanemate esindaja, Lilia Urb – lastevanemate esindaja, Maret Põld – kooli toetavate organisatsioonide esindaja, Hardi Pikkmets – pidaja esindaja.
» Ehitisregistri andmetel asub Lääneranna vallas Soovälja
külas Pärna katastriüksusel ehitis, mille omanik on
Andrus Rosenberg. Maareformi seaduse § 6 lõige 31 näeb
ette omanikule tähtpäeva määramist lagunenud ja kasutusest väljalangenud ümbrust või maastikupilti tunduvalt kahjustavate ehitiste kõrvaldamiseks. Lääneranna
Vallavalitsus leiab, et üks aasta on mõistlik aeg, mille
jooksul on Pärna katastriüksusel asuva ehitise kõrvaldamine teostatav. Ehitise omanikule Andrus Rosenbergile määrati Pärna katastriüksusel asuva lagunenud ja
kasutusest väljalangenud ümbrust ja maastikupilti tunduvalt kahjustava ehitise kõrvaldamise tähtpäevaks
18.11.2022. Tähtpäevaks kõrvaldamata ehitis muutub
maareformi käigus maatüki oluliseks osaks.
» Lihula Vallavalitsuse 17.03.2015 korraldusega nr 116
otsustati lõpetada hoonestusõiguse seadmise eeltoimingud ning mitte seada hoonestusõigust maareformi
seaduse § 6 lõikele 3 mitte vastavate ehitiste omanike
kasuks. Lääneranna Vallavalitsus kontrollis täiendavalt
Lihula Vallavalitsuse korralduse punktis 1.1 ja 1.2
nimetatud ehitiste vastavust maareformi seaduses hoonele sätestatud nõuetele ja tegi kindlaks järgneva: korralduse punktis 1.1. nimetatud Sooba maaüksusel asub
elamu, mis vastab hoonele sätestatud nõuetele, korralduse punktis 1.2. nimetatud Antsu-Jaani maaüksusel
asub elamu, mis ei vasta hoonele sätestatud nõuetele,
korralduse punktis 1.2. nimetatud Antsu-Jaani maaüksusel asub heinaküün, mis vastab hoonele sätestatud
nõuetele. Tunnistati kehtetuks Lihula Vallavalitsuse
17.03.2015 korraldus nr 116 „Riigimaale hoonestusõiguse mitteseadmine” 1. punkti alapunkt 1.1 ning muudeti sama korralduse 1. punkti alapunkti 1.2 ja sõnastati
see järgnevalt: „1.2. Lääneranna vallas Kelu külas Antsu-Jaani maaüksusel asuv elamu”.
» Lääneranna vallas Pagasi külas asuval Vana-Sooba
katastriüksusel asub elamu; Kelu külas asuval Antsu-Jaani katastriüksusel heinaküün; Arukülas asuval
Vana-Pilviku katastriüksusel elamu, mille viimased
omanikud ei ole Lääneranna Vallavalitsusele teada.
Otsustati algatada peremehetu ehitise hõivamise menetlus ning selgitada välja nimetatud ehitiste peremehetus. Võtta ehitised arvele riiklikus ehitisregistris ja
määrata ehitiste hooldajaks Lääneranna Vallavalitsus.
Teade avaldatakse hõivatavate ehitiste, nende asukoha
ning viimaste teadaolevate omanike kohta väljaandes
Ametlikud Teadaanded ja ajalehes Pärnu Postimees.
» Lääneranna Vallavalitsus tegi kindlaks korralduse nr
692 „Ilmse ebatäpsuse parandamine Lääneranna Vallavalitsuse 27.08.2021 korralduses nr 648 „Maaüksuse
sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine kinnisasjaga liitmiseks sobivale iseseisva kasutusvõimaluseta
maaüksustele (Jalaka, Liiasenõmme)” tühisuse. Haldusaktis esinevate vigade tõttu on seda võimatu täita.
Korralduses on läbivalt eksitud kinnisasjaga liitmiseks
sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maaüksuse
katastritunnuse kirjutamisel. Seoses eeltooduga tunnistati tühiseks Lääneranna Vallavalitsuse korraldus nr
692. Korralduses nr 648 asendati kõikjal katastritunnus
„41101:004:0821” katastritunnusega „43001:001:0821”.
» Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Vallavalitsuse tänukiri Helen Vooglale juubelisünnipäeva
puhul ja südamega tehtud töö eest Lääneranna Raama-
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tukogus, Luule Kaunimäele 25. tööjuubeli puhul Lääneranna Raamatukogus ja kauaaegse Tuudi piirkonna
külade ajaloo tutvustamise eest, Signe Tetsmannile
40. tööjuubeli puhul Lääneranna Raamatukogus ja
Saulepi külaseltsi eestvedamise eest, Terje Roseniidule 40. tööjuubeli puhul Lääneranna Raamatukogus ja
raamatuklubi juhendamise eest, Tiina Ulmile 60. sünnipäeva puhul ja südamega tehtud töö eest Lääneranna
Raamatukogus ning raamatuklubi juhendamise eest,
Kaire Loometsale juubelisünnipäeva puhul ja südamega
tehtud töö eest sotsiaalpedagoogina Lääneranna vallas.
» Kinnitati Lääneranna Muuseumid töötajate koosseis
alljärgnevalt: juhataja 1,0 ametikoht, teadur 1,0 ametikoht, peavarahoidja 1,0 ametikoht. Tunnistati kehtetuks
Lääneranna Vallavalitsuse 20.12.2019 korraldus nr 867
„Lääneranna Muuseumide töötajate koosseisu kinnitamine”.
» Lubati Lihula Kultuurimajal korraldada 20. novembril
2021 Lihula Kultuurimajas ja selle esisel platsil avalik
üritus „Mardi-Kadri laat” ning Lihula Muusika- ja Kunstikoolil korraldada 13. detsembril 2021 Lihula linnas
aadressil Tallinna mnt 25 avalik üritus jõulusündmus
„Lihula Muusika- ja Kunstikooli õpilaste korraldatud
töötoad”.
» Aktsiaselts Torf taotleb keskkonnaluba Kõverdama
maardlas Kõverdama II turbatootmisala mäeeraldisele
vähelagunenud ja hästilagunenud turba kaevandamiseks. Taotletav ala ümbritseb olemasolevat Kõverdama turbatootmisala. Taotletav kaevandamisloa kehtivusaeg on 30 aastat ning maavara soovitakse kasutada
aianduses. Keskkonnaamet palub esitada Lääneranna
Vallavalitsusel 30 päeva jooksul seisukohad Aktsiaseltsi Torf Kõverdama II turbatootmisala rajamise ja
töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi asjakohasuse ja piisavuse kohta. Lääneranna
Vallavalitsuse seisukoht on alljärgnev: Kõverdama II
turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine peab toimuma koostöös kohaliku kogukonnaga. Erilise tähelepanuga palume hinnata
mõju lähimatele, Nõmme ja Männiku majapidamisele,
kelle õuealad paiknevad vaid 90 m kaugusel kavandatava Kõverdama II turbatootmisala piirist. Võimalusel
palume Nõmme ja Männiku kinnistutele lähimad edela
pool asuvad taotletavad mäeeraldise alad Kõverdama II
turbatootmisalast välja arvata. Lääneranna Vallavalitsuse hinnangul on keskkonnamõju hindamise ekspertrühma koosseis piisav.
» Eraldada projekti omaosaluse toetust alljärgnevalt:
EELK Karuse Margareeta kogudus toetust projektile
„Usume, et tuleb ilus” 400 eurot; seltsingule segaansambel Ei Või Olla toetust projekti „Suviste esinemisriiete
ostmine” 292 eurot; MTÜ-le Salevere Küla Selts toetust
projekti „Pikavere jõulumeloodia kontsert-õhtusöök
05.12.2021” 1500 eurot.
» Koonga külas asuva avalikult kasutatava Jupi tee välja
ehitamata osa ei ole Lääneranna valla omandis. Jupi
tee on Lääneranna vallale vajalik tee-ehitustööde,
teehoolduse ja liikluse korraldamiseks, tee avalikuks
kasutamiseks määramiseks, kavandatavale hoolekandeasutusele ja selle elanikele suunatud avalike teenuste
(ühistransport, korraldatud olmejäätmete vedu, universaalne postiteenus, arstiabi) kättesaadavuse tagamiseks. Otsustati omandada Koonga külas asuv Jupi tee
katastriüksus katastritunnusega 43001:001:1061, sihtotstarbega transpordimaa, pindalaga 416 m². Jupi tee
katastriüksus omandatakse hinnaga üks euro.
» Elektrilevi OÜ esitas Lääneranna Vallavalitsusele
taotluse sundvalduse seadmiseks Koonga külas asu-
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vale Lasteaia tee ja Jupi tee kinnisasjale. Sundvalduse
seadmise eesmärk on kinnisasjadel talumiskohustuse
kehtestamine avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu ja
-rajatise 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini, elektrijaotuskilbi ning elektriliitumiskilbi ehitamiseks ja
kasutamiseks elektripaigaldiste kaitsevööndis. Sihtasutuse Lääneranna Hoolekanne omandis olevale Ühistöö
kinnisasjale kavandatakse hoolekandeasutuse ehitamist. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Elektrilevi
OÜ kasuks Lääneranna vallas Koonga külas asuvale
Jupi tee (kinnistu nr 14594650), Jupi tee (kinnistu nr
14594450) ja Lasteaia tee (kinnistu nr 7276550) kinnisasjale.
» Lääneranna Vallavalitsus on 30.09.2021 korralduse nr
733 punktis 1 eksinud katastriüksuse lähiaadressi ja
katastritunnuse kirjutamisel. Tegu on haldusmenetluse seaduse mõistes ilmse ebatäpsusega. Korralduses
asendati punktis 1 lähiaadress „Oru tn 1” lähiaadressiga
„Tallinna mnt 52” ja katastritunnus „43001:001:0700”
katastritunnusega „43001:001:0848”.
» Anti Vatla Jahiselts MTÜ-le jahipidamiseks kasutada
järgmised Lääneranna valla kinnistud: Vatla mõis,
Arengu, Aiamaade, Pivarootsi lauter, Liivaaugu tee,
Vatlamäe tee, Koru tee, Pajumaa tee, Kõmsi-Nehatu tee
L3, Rame tee, Uuetoa-Lautri tee, Karuse–Kunila tee L1,
Karuse–Kunila tee L2, Karuse–Kunila tee L3, Elu tee
(seitse katastriüksust).
» Anti välja 29.11.2021 korraldus nr 904 „Lääneranna
valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine”. Arendusosakonnas tuleb juurde
arendus- ja hankespetsialisti teenistuskoht koormusega
1,0, hariduse-, kultuuri ja sotsiaalosakonnas kaob ära
osakonna juhataja teenistuskoht ja selle asemel tuleb
1,0 koormusega abivallavanema teenistuskoht. Seoses
sellega tunnistati kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse
12. augusti 2021 korraldus nr 597.
» Raho OÜ taotleb keskkonnaluba maavara kaevandamiseks, vee erikasutuseks, saasteainete viimiseks
paiksest saasteallikast välisõhku ja jäätmete käitlemiseks. Taotletav Tarva III dolokivikarjäär asub Lääneranna vallas Tarva külas Lubja kinnistul. Maavara
kasutatakse ehituskillustiku ja täitepinnase otstarbel.
Kaevandatud maa korrastatakse osaliselt veekoguks
ja osaliselt rohumaaks. Keskkonnaluba taotletakse 30
aastaks. Keskkonnaamet palub vallavolikogul esitada
arvamus keskkonnaloa taotluse kohta esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul, s.o hiljemalt 12.12.2021. Juhul kui volikogu on delegeerinud
arvamuse andmise vallavalitsusele, palub Keskkonnaamet koos arvamusega esitada volikogu vastavasisuline otsus. Keskkonnaamet juhtis tähelepanu, et
hiljem esitatud arvamus ei ole loa menetlemisel Keskkonnaameti jaoks siduv. Eeltoodu põhjal on Lääneranna
Vallavalitsus arvamusel: taotletavas keskkonnaloas
kavandatud tegevusele tuleb anda keskkonnamõju eelhinnang, millega selgitatakse välja keskkonnamõju hindamise vajalikkus.
» Lääneranna valla Varbla teeninduspunktis on ruum,
mis seisab kasutuseta. Tekkinud huvi tõttu on otstarbekas antud ruum ettevõtjatele majandustegevuseks
üürile anda. Kasutuseta seisva ruumi pindala on 13 m².
Korraldatakse avalik kirjalik enampakkumine Varbla
teeninduspunkti iluteenuse ruumide tasu eest kasutusse andmiseks rendilepingu sõlmimiseks, tähtajaga 5
aastat. Enampakkumise läbiviimiseks kinnitati komisjon koosseisus: Aare Lauren – komisjoni esimees, Martin
Tee – komisjoni liige, Rein Kruusmaa – komisjoni liige.
Rendi kuutasu alghinnaks määrati 1,25 eurot/m². Kõrvalkulud kannab üürnik. Osavõtutasu ja tagatisraha ei

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

17

määratud. Kuulutus enampakkumise läbiviimise kohta
avaldatakse Lääneranna valla veebilehel.

Koonga küla Ühistöö kinnistu elektrilevi liitumise ja
lepingu menetlustasudeks 7934,44 eurot.

» Lääneranna vallas on ühistranspordi paremaks toimimiseks vajalik rajada Kiisamaa külla ühissõidukipeatus. Ühissõidukipeatus on kohanime seaduse § 4 lõike
5 kohaselt nimeobjekt, millele peab olema määratud
kohanimi. Määrati Lääneranna vallas Kiisamaa külas
asuvale ühissõidukipeatusele kohanimeks Topi.

» Pikendati Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku projektitoetuse
(leping 2021/13-22/590) tähtaega kuni 01.03.2022.

» SA Lääneranna Hoolekandele võõrandati Koonga külas
asuv Ühistöö kinnisasi, et sellele rajada hoolekandeteenuse hoone. Vald garanteeris, et tagab ühisveevärgija kanalisatsiooni liitumispunkti ning elektrivõrgu liitumispunkti ehitamise Ühistöö kinnisasjale. Eraldati
Lääneranna valla 2021. aasta eelarvelistest vahenditest

» Vallavanema asetäitjaks valiti viie poolthäälega vallavalitsuse liige Margus Källe.
» Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kolm eelnõud.

Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on
leitavad Lääneranna Vallavalitsuse elektroonilisest dokumendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendiregister.

Lääneranna Vallavolikogu otsused |
25. novembril 2021 toimus Lääneranna Vallavolikogu II
koosseisu teine istung, kus osales 19 vallavolikogu liiget.
Päevakorda kinnitati 8 punkti. Vastu võeti 8 otsust.
» Lääneranna vallavanemaks valiti Ene Täht.
» Otsustati moodustada vallavolikogu volituste kehtivuse
ajaks neli alatist komisjoni: majanduskomisjon, sotsiaalkomisjon, haridus-, kultuuri- ja noorsootöökomisjon ja
revisjonikomisjon.
» Lääneranna Vallavolikogu majanduskomisjoni esimeheks valiti Hardi Pikkmets ja aseesimeheks Margit
Merila ning liikmeteks kinnitati Jüri Rummel, Andres
Vaan, Jaan Laats, Heino Sabiin, Mardo Leiumaa, Viljar
Viljamäe ja Külli Raudsik.
» Lääneranna Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimeheks
valiti Tiina Lobja ja aseesimeheks Eeva Helme ning liikmeteks kinnitati Eva Kääramees, Maie Ausmeel, Saima
Soobard, Ain Saare, Ireen Kangro, Raul Oberschneider
ja Gersti Roots.
» Lääneranna Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja noorsootöökomisjoni esimeheks valiti Janar Sõber ja aseesimeheks Arno Peksar ning liikmeteks kinnitati Karmen
Pikkmets, Tiina Lobja, Anneli Pikkmets, Ruth Kalde,
Peeter Hermik, Meelis Malk ja Andres Hirvela.
» Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Andres Hirvela,
aseesimeheks Hegert Vesik ja liikmeks Hardi Pikkmets.
» Kinnitati Lääneranna Vallavalitsus viieliikmelisena
koosseisus: vallavanem Ene Täht ja liikmed Mihkel Kalmaru, Margus Källe, Eda Männilaan ja Martin Tee.
» Otsustati nimetada Lääneranna valla esindajateks Eesti
Linnade ja Valdade Liidu üldkogusse Lääneranna vallavolikogu esimees Armand Reinmaa ja tema asendusliikmeks volikogu aseesimees Vallo Kappak ning Lääneranna vallavanem Ene Täht ja tema asendusliikmeks
vallavalitsuse liige Margus Källe.
» Otsustati nimetada Lääneranna valla esindajateks Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse Lääneranna
vallavolikogu esimees Armand Reinmaa ja tema asendusliikmeks volikogu aseesimees Vallo Kappak ning
Lääneranna vallavanem Ene Täht ja tema asendusliikmeks vallavalitsuse liige Margus Källe.

Merike Ehasalu
Sekretär-registripidaja

9. detsembril 2021 toimus Lääneranna Vallavolikogu II
koosseisu kolmas istung, kus osales 19 vallavolikogu liiget.
Päevakorda kinnitati 9 punkti. Vastu võeti 4 määrust ja
4 otsust.
» Otsustati koormata Lääneranna valla omandis olev
Väike-Sepa kinnisasi (katastritunnus 43001:001:0619)
Sepa kinnisasja (katastritunnus 41102:001:0160) kasuks
juurdepääsuservituudiga.
» Otsustati anda Aktsiaseltsile Silva luba Kalmeta
kinnisasja
(katastritunnused
86302:002:0042,
86302:002:0043, 86302:002:0044) omandamiseks.
» Täiendati Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määrust
nr 7 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine”, andes vallavalitsusele ülesande Teeregistrile
andmete esitamiseks.
» Otsustati tagastada Meelis Malgale tema poolt
30.11.2021. a esitatud vaie Lääneranna Vallavolikogu
25.11.2021. a otsusele nr 5 „Volikogu komisjonide koosseisude kinnitamine”.
» Kinnitati vallavanem Ene Tähe asetäitjaks tema volituste ajaks vallavalitsuse liige Margus Källe ja maksta
talle vallavanema ülesannete täitmise eest vallavanema
töötasu.
» Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määrust
nr 11 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine
toimetulekutoetuse määramisel” § 2, millega tõsteti
toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavad
jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulude
piirmäärasid.
» Kehtestati Lääneranna Vallavalitsuse hallatavas koolieelses lasteasutuses töötava lasteaiaõpetaja töötasu
alammäär, mis on vähemalt 90% üldhariduskooli õpetaja
töötasu alammäärast, ning magistrikraadiga või sellega
võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100%
üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.
» Kinnitati Lääneranna valla eelarvestrateegia aastateks
2022–2025.
» Toimus Lääneranna valla 2022. aasta eelarve I lugemine
ja otsustati suunata eelnõu II lugemisele.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 13. jaanuaril 2022.

Volikogu esimehe vastuvõtuaeg on neljapäeviti kell 10.00–13.00 Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula).
Vajalik on eelnev registreerimine telefonil 507 8061 või e-posti aadressil armand.reinmaa@laaneranna.ee
Vallavanema vastuvõtt toimub Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula) ning valla teeninduskeskustes
Hanilas, Koongas ja Varblas. Vajalik on eelnev registreerimine e-posti aadressil ene.taht@laanerannavald.ee
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Pärnumaa
Aasta noortetreeneri nimetuse pälvis Janar Sõber
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estimaa Spordiliit Jõud valis 2021. aasta tegijad ning
11. detsembril toimunud pidulikul vastuvõtul hotellis L’Embitu pälvis Pärnumaa aasta noortetreener 2021
nimetuse Lääneranna Spordikooli direktor Janar Sõber.
Auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada üle-eestilist tunnustust.
„Aastaid tagasi, olles tegev Läänemaal, ma väga tahtsin
seda tiitlit,“ ütleb Sõber. „Mind on mu karjääri jooksul päris
palju tunnustatud ja ma olen selle eest väga tänulik!“
„Ausalt öeldes ma ei uskunud eriti, et mina saaksin olla
suurel Pärnumaal aasta noortetreener. Pärnumaal tehakse
palju sporti. Alasid, kus tehakse tulemusi, on samuti palju ja
väga häid treenereid on palju. Hakkasin juba arvama, et mu
“parim enne” on äkki möödas. Loodud Lääneranna Spordikool on andnud meile uued võimalused ja hingamise.“
Fotol Janar Sõber
Foto: Eestimaa Spordiliit Jõud

Spordiuudised |

Aasta noortetreeneri
nimetus
Aasta noortetreeneri nimetus
antakse treenerile, kes on aasta
jooksul silma paistnud erinevatel tasanditel spordi arendamisel ja edukate noorsportlaste
juhendamisel maakonnas. Tema
all treenivad noored kuuluvad Eesti
koondvõistkondadesse ning märgatav
on tulemuslikkus rahvusvahelisel ja vabariiklikul tasandil.
Treener on ametikohal töötamiseks nõutava kvalifikatsiooniga, ta on tegelenud pidevalt enesetäiendamisega, osalenud aktiivselt kohalikus spordielus. Iga maakonna spordiliit esitab autasustamiseks oma parima noortetreeneri.

Periood:
20. november – 18. detsember 2021

Kergejõustik

Maadlus

Detsembrikuu esimene nädal algas
Haapsalu universaalhallis toimunud
noorte kergejõustiku järelkasvu mitmevõistlusega, kus aladeks 25 meetri
jooks, paigalt kolmikhüpe, kõrgushüpe
ja topispallivise. Võistlusklasse oli
tänavu aastal kaks: nooremad (2010–
2011) ja vanemad (2008–2009). Nooremate tüdrukute neljavõistluses asus
starti koguni 15 osalejat. Fantastilise
võistluse tegi Radele Kanter Lihula
Gümnaasiumist, kes kogus 53 punkti
ja üsna ülekaaluka esikoha.

20.11 osales 15 Lääneranna Spordikooli maadlusosakonna õpilast 42.
Vooremaa auhinnavõistlustel Jõgeval.
Meie õpilaste poodiumitulemused:
tüdrukud kaalukategoorias –28 kg II
koht Marleen Takk, kaalukategoorias –35 kg III koht Johanna Tšekenjuk, kaalukategoorias –40 kg III koht
Mia-Jessica Mölder, kaalukategoorias
–45 kg I koht Ketely Alpius. Poisid
kaalukategoorias –45 kg III koht Kert
Kukk. Klubide arvestuses tulime 29
klubi/kooli hulgas 10. kohale! Suur
tänu lapsevanematele. Võistlussõite
toetab Kultuurkapital.

Lihulas jalgpalli ja kergejõustikutreeningutel osalevad noored sportlased ületasid ennast igas vanuseklassis. Häid tulemusi tuli väga palju.
Fotol Sten Kukispuu ja Hugo Jan Rummel
Foto: Lääneranna Spordikool

Tiitlitega või tiitliteta, iga nädal algab ühtmoodi – käpuli Lihula lasteaia maadlussaalis.

Lauatennis
05.12 toimunud Läänemaa meistrivõistlustelt lauatennises tuli Lääneranna valda kaks kulda ja meeste
paarismängu pronks. Kuldmedalid
tõid koduvalda minikadettide klassis
Kaseküla noormees Sten Kukispuu,
kes õpib Kõmsi Lasteaed-Algkoolis,
ja juunioride klassis Vatla noormees
Hugo Jan Rummel,
kes õpib Lihula
Gümnaasiumis.
Paarismängus
tulid tasuks
m e e s t e
paarismängu
pronksmedalid.

Kultuuri- ja rahvamajade
kontaktid
» Kõmsi Rahvamaja | 525 3236
komsirm@laaneranna.ee

27.11.2021 toimusid Lihulas Pärnumaa
ja Läänemaa meitrivõistlused Kreeka-Rooma maadluses, naiste ja meeste
vabamaadluses. Kokku osales 90 noormaadlejat. Lääneranna Spordikooli
esindas 30 maadlejat.
Lääneranna Spordikooli õpilaste poodiumitulemused. Poisid Kreeka-Rooma
maadluses kaalukategoorias 34 kg
I koht Kaarel Maiko Tšekenjuk ja II
koht Randar Sildre. Kaalukategoorias
38 kg I koht Ardon Alesmaa ja II koht
Andreas Rebane. Kaalukategoorias 44
kg I koht Kert Kukk, II koht Jüri Mihk
ja III koht Sebastian Veetõusme. Kaalukategoorias 46 kg II koht Ats Laos.
Kaalukategoorias 47 kg II koht Ats
Kaasik. Kaalukategoorias 55 kg III koht
Gregor Hendrik Mölder ja Charli Takk.
Kaalukategoorias 57 kg I koht Lauri
Laev ja III koht Kristjan Kolõtšev. Kaalukategoorias 60 kg II koht Karl Robin
Raud. Kaaluakategoorias 65 kg I koht

SPORT
Paul Lomp. Kaalukategoorias 76 kg I
koht Stefan-Lauri Mölder ja III koht
Alvar Nikkel. Kaalukategoorias 87
kg I koht Kardo Küttmann ja II koht
Karl-Kristjan Vokk. Kaalukategoorias
100 kg II koht Fred-Martin Mägi ja
III koht Stefan-Lauri Mölder. Naistemaadluses kaalukategoorias 27 kg I
koht Adele Kukk ja III koht Mai-Kätriin Mölder. Kaalukategoorias 35 kg I
koht Johanna Tšekenjuk, II koht Marleen Takk ja III koht Emily Alpius. Kaalukategoorias 39 kg I koht Mia-Jessica
Mölder, II koht Lotte Lomp ja III koht
Ketely Alpius. Kaalukategoorias 50
kg II koht Merlin Mets, III koht Emma
Lobjakas. Vabamaadluses kaalukategoorias 47 kg III koht Jüri Mihk ja Ats
Laos.
02.–12.12.21 treenis Lääneranna Spordikooli maadlusosakonna õpilane
Stefan-Lauri Mölder Eesti kadettide
koondisega Rumeenias. Kohal olid
kadettide maailma tipud.
18.12.2021 toimus Lähtel 30. Vahuri
Jõuluturniir Kreeka-Rooma ja naistemaadluses. Kokku osales 199 võistlejat, neist 20 esindasid Lääneranna
Spordikooli. Meie õpilaste poodiumitulemused: tüdrukud kaalukategoorias 30 kg II koht Marleen Takk ja III
koht Lotte Lomp. Kaalukategoorias 35
kg II koht Mia-Jessica Mölder. Poisid
kaalukategoorias 34 kg (2013–...) III
koht Kaarel Maiko Tšekenjuk. Kaalukategoorias 43 kg (2013–...) II koht Kert
Kukk. Kaalukategoorias 75 kg (2007–
2008) III koht Robin Heuer. Maadlejate
võistlussõite toetab Kultuurkapital.

» Lihula Kultuurimaja | 477 8191
kultuurimaja@lihula.ee

» Varbla Rahvamaja | 528 2621
anneli.lobjakas@laaneranna.ee

» Lõpe Klubi | 5660 0540
lopeklubi@laaneranna.ee

» Virtsu Rahvamaja | 506 3367
kristiina.magi@laaneranna.ee

Kultuurikavas võib toimuda muudatusi. Täpsem info: ajaleht.laaneranna.ee/kultuurikava
L Ä Ä N E R A N N A T E ATA J A / N r 1 1 ( 4 5 ) 2 0 2 1

19

Lääneranna valla kultuurikava
23.01 kell 17.00 Lihula kultuuri-

Jaanuar

majas kontsert „Kolm mees, naine
ja 90ndad”. Esinevad Märt Avandi,
Nele-Liis Vaiksoo, Lauri Liiv ja
Johan Randvere. Pilet eelmüügist
15 €, kohapeal 20 €. Palume kohad
eelnevalt broneerida. Kui broneeringud näitavad vähest osavõttu,
siis kahjuks peame kaaluma ürituse ärajätmist

02.01 kell 14.00 Karuse kirikus
uusaasta ja jõuluaja 2. pühapäeva
jumalateenistus

08.01 kell 15.00 Lihula kultuurimajas uusaastakontsert „Ettevaatust, kuplee”. Esinevad Artur
Raidmets ja Peeter Kaljumäe.
Pilet eelmüügist 15 €, kohapeal
20 €. Palume kohad eelnevalt
broneerida. Kui broneeringud näitavad vähest osavõttu, siis kahjuks
peame kaaluma ürituse ärajätmist

26.01 kell 19.00 Lihula kultuurimajas uus Eesti film „Kiik, Kirves ja
Igavese Armastuse Puu”. Pilet 5 €
29.01 kell 19.00 Kõmsi rahvamajas Mart Kivastiku poolt taaslavastatud etendus "Tiit ja Tõnu".
Piletite broneerimine ja eelmüük
9-16 tööpäeviti
Kõmsi
Rahvamajas. Pilet 18 €.
Toimumispäeval
18/20 €. Lisainfo: 525 3236

12.01 kell 19.00 Lihula kultuurimajas uus Eesti film „Soo”. Pilet 5 €,
alla 12 a mittesoovitatav

16.01 kell 14.00 Karuse kirikus 2.
pühapäev pärast ilmumispüha

19.01 kell 19.00 Lihula kultuurimajas animafilm „Mesilane Maia 3.
Kuldne kera”. Pilet 3 €

Veebruar
04.02 kell 19.30 Varbla rahvamaja väikeses saalis Varbla
mälumängusarja 2021/2022 viies
mäng. Info 5907 5712

05.02 kell 19.00 Lihula kultuurimajas Vana Baskini teatri romantiline
komöödia
„Lumeroos”.
Osades Helgi Sallo, Voldemar
Kuslap ja Harry Kõrvits. Piletid
22/20 €. Piletite müük ja broneerimine T–R kell 10.00–16.00 Lihula
kultuurimajas või tel 477 8191

21.01 kell 19.30 Varbla rahvamaja
väikeses saalis Varbla mälumängusarja 2021/2022 neljas mäng.
Info 5907 5712

Lääneranna Teataja nr
10 (44) 2021 lahendus

Jällegi terviseks!

K

üll oo tore, meite valitsus lubas
jõule pidada. Kena kõik, aga
mool hakkas kummitama, et see oo
jällegi üts tagatubade vandenõu.
Päkapikkude sokisissesokutamise äri
õitseb. Hakkas lausa ärikaks, ostis
mingeid kuranuse pitkoine – map tea
küll mis need oo, aga FB kirjutas, et
ta olevat nüid püstirikas. Kui pikali
heidab, tea kas siis oo vaene jälle?
Jõuluvana oo ennast nõnna ümmarguseks õginud, et jõua mitte käia,
vaid veereb või veetakse maasturiga
kohjale. Lund ju nõnna vähe, et saaniga ep soa. Ja siis veel see va jõu-

luglögi. Kas keegi üldse teab, mis seal
sees oo? Map soovita teil seda mitte
juua. Tulemused võivad olla ettearvamatud ja löövad välla alles mitme
aasta pärast. Jooge vett, saate koa
hingeliserahu, sest peas pole muud
mõtet, et kus see va WC oo. Inimesed
olge valvsad!

sajaseid. Ise es tulegi selle peale, aga
elu õpetab, eks järgmisel aastal oo ka
jõulud. Unistada tuleb suurelt – kena
kui saaks ühe kotitäiegi. Elukool oo
kõikse raskem kool. Sa es tea kunagi,
mitmendas klassis sa oled ja millal
eksam oo. Sa es saa mahagi viksida,
sest soo varianti teistel es ole.

Varsti hakkame vabariigi aastapäeva
pidama, kus pisikesed kuprjanovlased
käivad akna taga piilumas ja panevad
soole sussi sisse neid va padruneid.

Map pole mingi antijõulur, aa soovin
teitele oopis head uut aastat!

Tagakambris otsustatakse imelikke
asju, no ma tea. Palgatõusu ep tule.
Olgu, egas ma tahagi, et mool nummer
suureneb, parem maksku tihedamini
nii kolm kõrda kuus. Üts väike tüdrik
soovis jõuluvanalt kolm kotitäit viie-

Kergitan kaabut, kniks ja kraaps kõigile mo juttude lugejatele, ma lähe
nüüd sülti keetma! Väimees pidi külla
tulema, ma pea mõtlema, mis ma sinna
süldi sisse veel sokuta.
Kohtume uiel aastal!
Teite Iida

TOIMETUS
Lääneranna Teataja toimetus
Lääneranna Vallavalitsus,
Jaama 1, Lihula 90302

Toimetaja –Raahel Apsalon
Tel 5307 8166
E-post: raahel.apsalon@laaneranna.ee

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

Keeletoimetaja – Anu Rooseniit (Keeletoimetus OÜ)
Küljendaja – Raahel Apsalon
Trükk – SYS Print (SYS Agentuur OÜ)

Kui teile on silma jäänud mõni sündmus, mida võiks kajastada, või inimene,
kelle tegemistest kirjutada, andke sellest palun teada ajaleht@laaneranna.ee

Leia infot ka meie valla
Facebooki leheküljel laanerannavald
Leia meid Instagramis @laaneranna
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OSTAME MAATULUNDUSMAAD

HEA PÕLLUMAA EEST
HIND KÄTTE
VÄHEMALT 5000 €/ha

Lääneranna valla ettevõtluspäev
21. jaanuaril 2022
Koostöös Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnumaa Arenduskeskusega korraldab Lääneranna Vallavalitus 21.01.2022 ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja ettevõtlushuvilistele „Lääneranna valla ettevõtluspäeva“.
Rohkem infot laanerannavald.ee

TALVINE

TEGUSAT
VASTUVÕTT

2022
UUT AASTAT

TASUTA
KUTSEÕPE
TÄISKASVANUD
ÕPPIJALE

Kui Sul on avatud süda ja isikliku auto kasutamise võimalus, helista: 634 5177, 5560 6268 või
kirjuta e-postiga: tnpkonsult.personal@gmail.com

TEGUSAT
UUT AASTAT

tel 5564 5433
Argo Kaas

S O O V I V A D

LÄ Ä NERA NNA VA LLAVO LIKO G U JA
VA LLAVA LITS U S

01.12.2021
COVID-19 kriisi ametlik info
www.hkhk.edu.ee

Lisainfo: https://kriis.ee

Puusepp 4. tase 2 aastat - UUS!
Lapsehoidja (jätkuõpe) 5. tase 0,5 aastat - UUS!
CNC-puidutöötlemiskeskuse operaator

06.01.2022
kl 16-17

TNP Konsultatsioonid otsib
KODUÕDE LÄÄNERANNA VALDA

alates

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE

VEEBIINFOTUND

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

S O O V I V A D

LÄÄNERANNA VALLAVOLIKOGU JA
VALLAVALITS US

Kokk 4. tase 2 aastat
Plaatija 4. tase 0,5 aastat
Kondiiter 4. tase 1 aasta - UUS!
Toitlustuskorraldus 5. tase 1 aasta
IT kasutajatoe tehnik 4. tase 1 aasta - UUS!
Silmuskuduja 5. tase 1 aasta

4. tase 0,5 aastat

KUI MÜÜD OMA MAAD,
SIIS MÜÜ SEE KOHALIKULE
MAAHARIJALE!

Kui Sul on eelnev töökogemus ning soov töötada
toetavas meeskonnas, siis tule meile tööle.
Kui Sa oled empaatiline, aus ja soovid inimesi
aidata, siis võta meiega ühendust.

uulvaõi küsi!
k
e
l
Tu
Telefon 666 1751
hkhk.edu.ee/vastuvott
vastuvott@hkhk.edu.ee

LÄÄNERANNA TEATAJA on Lääneranna valla
ajaleht, mis ilmub 11 korda aastas ning mille
väljaandjaks on Lääneranna Vallavalitsus.

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab kriisiinfo telefonilt 1247. Välismaalt helistades +372 600 1247. Kõik hetkel kehtivad piirangud on vastavalt ajahetkele
välja toodud veebilehel: kriis.ee/kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/hetkel-kehtivad-piirangud
Vaktsineerimisvõimalused Lääneranna vallas | Vaktsineerimiseks
helista oma perearstile ja pane aeg kinni.
Koongas (Valla/2, Koonga küla): Perearst Helle Vambola OÜ telefon
446 2530. Kõmsil (Rahvamajas, Keskuse tee 3, Kõmsi küla): OÜ Perearst
Külli Raudsik Perearstikeskus telefon 477 8152. Lihulas (Tallinna mnt 35,
Lihula linn): OÜ Perearst Mare Lõunat telefon 477 8157; OÜ Perearst Külli
Raudsik Perearstikeskus telefon 477 8152; Perearst Helle Vambola OÜ 446
2530. Varblas (Vallamaja, Varbla küla): OÜ Tõstamaa Perearsti Varbla tervisetuba telefon 449 6625. Virtsus (Pargi 5): OÜ Perearst Külli Raudsik
Perearstikeskus telefon 477 8152.

Leht jõuab kõikidesse Lääneranna vallas
registreeritud postkastidesse TASUTA.

REAKUULUTUSED

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad
Tel 504 5215, 514 5215 või info@est-land.ee
Soovin osta halvas seisukorra keskküttega korteri Lihulas
Tel 5669 4949, Kaire
Ostame vana talukoha või metsatalu
Tel 5395 2504, planeer55@gmail.com

Viiruse leviku ja haigestumise vältimiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskonna toimimise tagamiseks tuleb järgida kehtestatud
piiranguid ja käitumisjuhiseid. Vabariigi Valitsus koostöös teadusnõukojaga hindab iganädalaselt nakatumisriski riigis ja kehtestab või
leevendab meetmeid vastavalt riskitasemele.

REKLAAMI TELLIMINE JA
KAASTÖÖDE ESITAMINE
ajaleht@laaneranna.ee
Tel 472 4640

Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja viimistlustööd.
Kortermajade renoveerimine MTR EEH011474. Pakume erinevaid lahendusi hoonete ja majade ehitusel.
Kontakt: mehitus@gmail.com või 5352 9476
Ostan nõukaaja esemeid: portselanist nõud, klaasist nõud ja
vaasid, keraamika, kunst, heliplaadid, raamatud, mänguasjad,
hõbe jne. Tel 5803 0458
Ostan Richard Uutmaa maali või akvarelli
(maali all nurgas R. Uutmaa). Tasun 1500 €. Tel 5677 0569
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INTERVJUU PAUL LOMBIGA

KOKKUVÕTE LÄÄNERANNA
NOORTEKESKUSE JA
NOORTEVOLIKOGU
TEGEMISTEST 2021. AASTAL

LÄÄNERANNA NOORTE
TÄNUGALA 2021

Lääneranna aasta noorsportlane Paul Lomp:
„Tee seda, mis Sulle endale meeldib“
Mareena Metsmaa
Lääneranna Lumehelbekese toimetaja

26. novembril tunnustati Lõpe klubis Lääneranna aasta noortevaldkonna tegijaid. Muuhulgas jagati välja ka aasta noore sportlase
tiitel, mille laureaadiks valiti Paul Lomp. Lääneranna Lumehelbekese noortetoimetus otsustas uurida, kellega on tegu, mis on
tema hobid ja tulevikuplaanid.

Tegeled mitme spordialaga. Kuidas
oled nendeni jõudnud? Millisena näed
tulevikku antud aladel enda jaoks?
Jalgpallini jõudsin nii, et sõbrad kutsusid mind proovima ning nagu nüüd näha,
siis see ala sobis ja jäi külge. Maadlusesse jõudsin esimest korda tänu treener
Janar Sõbrale, kui ta umbes 10 aastat tagasi lasteaiarühma tuli ning uuris, kes tahaks
maadlust proovida, nii läksingi koos mõne
sõbraga ka sinna. Uuesti sattusin maadluse
juurde ühtedel võistlustel, kui olin Stefani
(Stefan-Lauri Mölder – M.M.) nurgamees
ja nägin, et on ikkagi spordiala, mis mulle
meeldib ja mida tahan teha. Janar julgustas ja ütles, et mul on lootust ja rohkelt
jõudu, et pigistan kõik vastased pooleks.
Tulevikku näen helgena, kuna praegu läheb
mõlemal alal päris hästi.

Mis on Sinu lemmikpühadeaegne tegevus? Kas veedad aega pigem pere või
sõpradega?
Pühade ajal meeldib uisutada ja perega
hokit mängida, lisaks kinkide tegemine
jõulude ajal.

Meie seas on väga palju noori, kes spordiga tegelevad või alles mõtlevad sellega algust teha. Mis nõuande, soovituse
või hea sõna jagaksid neile, kes samuti
soovivad alustada oma teekonda?
Tee seda, mis Sulle endale meeldib, ja kui
ära tüdined, siis võta vahelduseks puhkust
või vaheta mõneks ajaks ala.

Millised on Sinu unistused ja tulevikuplaanid?
Soovin jõuda jalgpallis kõrgele tasemele ja
esindada Eestit Euroopa ja maailmameistrivõistlustel, aga tore oleks ka Eesti sinnamaale aidata.

Kes on Sinu suurimad eeskujud? Miks
just nemad?
Minu suurimad eeskujud on Cristiano Ronaldo ja Dwayne Johnson, keda tuntakse
ka kui The Rocki. Sellepärast, et mõlemad
on ennast põhjast tippu töödanud ja treeninud.

Vasakult: Paul Lomp ja Stefan-Lauri Mölder
Foto: Mareena Metsmaa

Kes on need inimesed, kes toetavad
Sind tegemistes ja plaanides?
Mind toetavad minu pere ja lähedased,
lisaks head sõbrad, kes on alati olemas.
Millega Sa vabal ajal tegeled, kui parasjagu sporti ei tee?
Kui ma spordiga parasjagu ei tegele, abistan ürituste korraldamises ja läbiviimises.
Teen seda, sest mulle meeldib olla kasulik, olen abivalmis, mis on ka noorkotkaste
pühenduses kirjas. Külastan Noortemaja. Tänavu olin ka Matsalu Loodusfilmide
Festivalil vabatahtlik meeskonnaliige.
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Pälvisid
Lääneranna
aasta
noorsportlase tiitli, mis tunne Sind valdas
tänugalal auhinda vastu võttes, mis
tunne on praegusel hetkel?
Mind valdasid head tunded, sest kogu raske
töö ja vaev on ennast ära tasunud ja nüüd
saan autasu selle eest. Praegu on tunded
ja emotsioonid juba maandatud ja töötan
edasi enda püstitatud eesmärkide nimel.

Kumma alaga näed end ka tulevikus
seotuna?
Tulevikku näen mõlemas, kuna mõlemad
spordialad on minu jaoks prioriteedid, aga
hetkel keskendun jalgpallile. Siiski, ega see
maadlus kuhugi ei kao.
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Paul Lomp on 16-aastane, Lihula Gümnaasiumi 9. klassi õpilane. Ta tegeleb kolme
hobiga – korvpall, jalgpall ja maadlus –, kuid
praegusel hetkel vaid maadluse ja jalgpalliga. Jalgpalli on Paul mänginud 8 aastat ja
maadlusega alustas ta tänavu uuesti, olles
eelnevalt nooremana tegelenud sellega
umbes 3–4 aastat.

2

LÄÄNERANNA NOORTELEHT
LUMEHELBEKE

2021/4

Lääneranna Noortevolikogu tänas
noortevaldkonna tegijaid nende panuse eest
Karmen Pikkmets
Lääneranna Noortevolikogu esimees
Lääneranna Lumehelbekese peatoimetaja

26. novembril toimus kolmandat aastat järjest Lääneranna Noortevolikogu korraldatav Lääneranna noorte tänugala, kus
tänati ja tunnustati valla silmapaistvaid noori nende lahkete, aktiivsete ja imeliste tegude eest. Aasta tegijaid tunnustati
seitsmes kategoorias: noorte toetaja, õppur, aktivist, sportlane, muusik, noorteprojekt ja -üritus. Tänavu viidi tänugala läbi
hübriidvormis, kus kohapeale olid kutsutud kõik nominendid ning soovijad said jälgida tunnustamist veebi vahendusel.
21. novembriks esitati 59 taotlusega 50 nominenti seitsmesse
kategooriasse. Aasta tegijad selgitati välja kahevoorulise hääletusega, kus esimeses, avaliku hääletuse põhjal pääsesid iga kategooria enim hääli saanud kandidaadid edasisele žüriipoolsele kinnitamisele. Kandidaate sai esitada igaüks ning enim hääli saanute
seast valiti välja laureaadid. Žüriisse kuulusid Karmen Pikkmets,
Anneli Pikkmets, Kai Utt ja Ene Täht.
Lääneranna Noortevolikogu tänas kõiki nominente nende panuse
eest Lääneranna valla noortevaldkonda. Samuti avaldati tänu kõigile, kes olid märganud, toetanud ja hoolinud, esitades taotlusi ja
seeläbi tunnustades oma kaaslasi. Tänugala-sarnased üritused on
vajalikud, sest üksteise märkamine ja tunnustamine annab kõigile
motivatsiooni juurde veel suuremalt unistada, teha seda, mis neile meeldib, ja toetada üksteist nende tegemistes.

Lääneranna aasta noorsportlased: Paul Lomp ja Stefan-Lauri
Mölder
Need noormehed toovad au ja kuulsust mitte ainult Lääneranna
vallale, vaid kogu Eestile.
Stefan-Lauri on noormees, kes on saavutanud mitmeid suurepäraseid tulemusi nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Ta saavutas sumomaadluses Euroopa meistritiitli, Eesti meistrivõistluste kulla rannamaadluses ja kaks pronksi Kreeka-Rooma
maadluses.

Lääneranna aasta noorte toetajad on Ene Täht ja Lilia Urb
Sel aastal otsustas tänugala žürii anda välja kaks noorte toetaja
tunnustust, kuna neid võrratuid inimesi, kes teevad oma tööd
kogu südamega ja panustavad noortesse, on meie vallas palju.

Paul Lomp, teine aasta noorsportlase tiitli saaja, on andekas mitmel alal, väga tegus ja sportlik noormees. Ta on sel aastal tubli
olnud nii jalgpalli- kui kergejõustikuvõistlustel. Paul ühes teiste Lihula Gümnaasiumi jalgpallipoistega sai Pärnumaa koolide meistrivõistlustelt III koha. Lisaks eelnevalt mainitud aladele käib Paul
veel maadlustrennis ning võitis Pärnumaa ja Läänemaa kinnistel
meistrivõistlustel –65 kg kaalukategoorias I koha.

Lääneranna aasta noorte toetaja Ene Täht
Ene Täht on väga tugev ülemus, hea meeskonnamängija, kes oskab teisi hästi motiveerida. Ta on imeline kuulaja ja abistaja, väga
taktitundeline ning kiirgab sümpaatiat. Konfliktsetes ja pinget
täis olukordades oskab jääda rahulikuks ning osavalt ohjata ja
analüüsida. Ene on olnud olemas noorte jaoks igal hetkel: võtab
kuulda noorte ideid ja muresid ning toetab alati kõiki ettevõtmisi,
mis noortel mõttes.

Lääneranna aasta noor aktivist on Mareena Metsmaa
Mareena on hästi aktiivne ja soovib olla pidevalt tegevuses. Ta
jõuab koolis õppida headele tulemustele ja korraldada üritusi,
osaleda noortekeskuse tegevustes ja teha palju muudki teiste
noorte heaks. See neiu on aktiivne noor tegija. Tema eesmärk
on alati anda endast parim, mis tahes alal. Mareena on alati nõus
osalema ja kaasa mõtlema kõiges, mis hõlmab noortevaldkonda.
Lisaks on ta tegev mitmes noorteorganisatsioonis.

Lääneranna aasta noorte toetaja Lilia Urb
Lilia Urb on juba aastaid tegelenud oma kodukandi noorte elu
arendamisega. Ta on alati valmis kuulama nende muresid ja julgustama lahendusi leidma. Lilia on juhtinud mitmeid projekte, mis
on viinud Kõmsi küla noorte elu parandamise ja mitmekesistamiseni. Ta töötab noorsootöötajana Kõmsi noortetoas. Tänu tema
kirjutatud projektile on Kõmsi külas uhiuus rularamp. Lilia on alati
noorte jaoks olemas ja toetab neid.

Lääneranna noortevolikogu tänab kõiki toetajaid, kelleta ei oleks
saanud antud sündmus toimuda. Aitäh teile: Marek Sild, Võilille
Köök, Lõpe Klubi, Kristel Rohumägi, Joosep Michels, Nortsi Productions, Kai Utt, Anneli Pikkmets, Ene Täht, Lääneranna Noortekeskus, innovatsioonikeskus HUUB ja De la Rose.

Lääneranna aasta noorteprojekt on noorteleht Lääneranna
Lumehelbeke
Aasta noorteprojektiks sai sel aastal noorteleht, mis on aidanud
viia noorteinfot paremini üle valla laiali ning tutvustada noorte
tegemisi kõigile elanikele.

Lääneranna aasta noor muusik ja noor õppur on Kai Urb
Kai on noor, kes õpib väga headele tulemustele. Ta on entusiastlik
vabatahtlik, kes on väga abivalmis. Juba 1. klassist peale on see
neiu pühendanud väga palju aega ja energiat õppimisele. Tema
jooksvad hinded on üldiselt „5“ ning ta on saavutanud häid ja väga
häid tulemusi ka olümpiaadidel ja erinevatel konkurssidel. Lisaks
õppimisele jõuab Kai tegeleda muusikaga. Ta on õppinud juba
seitse aastat muusikakoolis klaverit. Ta on mänginud erinevatel
kontsertidel ning toetanud endast nooremate muusikalisi etteasteid pillimänguga. Kai on esinenud Lihula muusikapäevadel ning
mitmetel kirikukontsertidel.

Rohkem pilte leiad Lääneranna Noorteportaalist
noored.laaneranna.ee

Foto: Daniel Mon

Lääneranna aasta noorteüritus on Lääneranna Noortepäev
2021
Tänavune aasta noorteüritus on iga-aastane traditsioon, mis toob
kokku noored üle valla, et veeta üks äge päev, mis kulmineerub
õhtul mõne tuntud artisti kontserdiga.

Toimetuse nimel soovin siiralt tänada neid inimesi, kes on
meie tegevust märganud, toetanud ja meile kaasa elanud.
Aitäh selle tunnustuse eest!
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Lääneranna Lumehelbekese toimetus kutsub Sind
üles jagama meiega Sinu tehtud luuletusi, joonistusi, ristsõnu, kirjandeid, mõistatusi, karikatuure ja
teisi loovtöid. Avaldame Sinu töid noortelehe erinevatel veergudel või Lääneranna Noorteportaalis.
VÕTA MEIEGA ÜHENDUST
NOORTEKESKUS@LAANERANNA.EE

Soov
jõuluvanale
Kallis jõuluvana,
iga aasta sama jama,
ära ei taha minna tuisk
ja saabas libiseb kui uisk.
Kuidas sa küll hakkama saad
kui kõrgelt õhust pole näha maad.
Ega ükski kink saanist välja ei kuku,
ega sa ometi roolis ei tuku.
Kai Urb, Lihula Gümnaasiumi 8. klass

Värvi meid!
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Idee autor: Indrek Kivisalu
Teostus: Carmen-Katriine Särak

Hea Lääneranna
valla noor!
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Kokkuvõte Lääneranna Noortekeskuse ja
Noortevolikogu tegemistest 2021. aastal
Karmen Pikkmets
Lääneranna Noortevolikogu esimees
Lääneranna Lumehelbekese peatoimetaja

Anneli Pikkmets
Lääneranna Noortekeskuse juhataja

Lääneranna Lumehelbeke toob teieni Lääneranna Noortekeskuse ja Lääneranna Noortevolikogu tegemised tänavusel aastal
toredate kokkuvõtete ja numbritena, milles leidub palju põnevaid ja huvitavaid fakte. Noortekeskus on esitanud oma andmed
10. detsembri ning Noortevolikogu 15. detsembri seisuga.
Lääneranna Noortekeskuse tegus 2021. aasta

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Lääneranna Noortevolikogu 2021. aasta numbrites
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 noort, kellest 13 on hääleõiguslikud liikmed ning 5 on
vabaliikmed, kuulub Lääneranna Noortevolikogu ridadesse
14 protokollitud koosolekut on toimunud Noortevolikogu
teisel koosseisul
39 inimest osales Prügimaratonil, läbiti kokku 240,32 km,
korjates samal ajal 90 kotti prügi
92 inimest vastas Noortevolikogu korraldatud ühistranspordi küsimustikule
18 kohtumisel, koolitusel või koostööprojektis osaleti kokku
214 inimest osales kokku kõikidel Lääneranna Noortevolikogu üritustel nii kohapeal kui ka üle veebi
51 taotlusega esitati 50 kandidaati Lääneranna noorte
tänugalal tunnustuse saajaks
3816 korda vaadati kokku kõiki Lääneranna Noortevolikogu
korraldatud otseülekandeid
288 inimest jälgib Lääneranna Noortevolikogu Facebookilehte
246 jälgijat on Noortevolikogu Instagrami-kontol
12. detsembril pälvis Lääneranna Noortevolikogu Eesti
Noorteühenduste Liidu tänusündmusel 2021. aasta osaluskogu tiitli
Fotod: Mareena Metsmaa

LÄÄNERANNA LUMEHELBEKESE TOIMETUS
LÄÄNERANNA NOORTEKESKUS
PENIJÕE TEE 2,
LIHULA 90304
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•
•
•
•

2157 korda külastati Lihula noortemaja, kusjuures veebruarist aprillini oli Lihula noortemaja ülemaailmse pandeemia
leviku tõttu suletud ning noorsootöö viidud üle veebi
2046 korda külastati Lõpe noortetuba
276 korda külastati Varbla noortetuba
855 korda külastati Kõmsi noortetuba
Esimene Lääneranna Lumehelbekese number ilmus veebruaris 2021.
Veebruaris andis Haridus- ja Teadusministeerium üle Lääneranna noortekeskusele 2020. aasta noortelaagri auhinna.
Indrek Kivisalu ja Joosep Michels ulatasid Lääneranna
Vallavolikogule abikäe ja hakkasid alates märtsist korraldama volikogu istungite otseülekandeid.
Lääneranna Noortekeskus korraldas ka sel aastal noorte suvist töömalevat, kus pakuti tööd kokku 35 noorele kahes vahetuses: noortele vanuses 13–15 aastat ööbimiseta Lihulas
ja 15+ vanuses noortele kaks nädalat ööbimisega Lõpe klubis. Ilmad olid troopiliselt kuumad, noored olid väga tublid
ja Lääneranna vald sai kaunima ilme. Noored töötasid 8 kohas: Lihulas, Hanilas, Mihklis, Koongas, Paadremaal, Varblas,
Kirblas ja Lõpel.
Suvel toimus ka õpihuvi suvelaager: esimene laagrivahetus
Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses ning teine, päevalaager,
Lihulas.
Üle 200 noore osales 12. augustil toimunud suurel suvisel
noortepäeval, kus jätkus tegevusi nii suurtele kui väikestele.
Õhtu peaesinejaks oli Pluuto.
Septembris olid Lääneranna aktiivsed ja tublid noored vabatahtlikena abiks Matsalu loodusfilmide festivalil, kus pildile
said püütud kõik imelised hetked.
Lõpe noorteka noorsootöötaja Kristel Rohumägi pälvis Pärnumaa aasta noorsootöötaja tiitli.
Lääneranna Noortekeskuse meeskonnaga on liitunud kaks
uut noorsootöötajat: 1. septembrist Eliise Lepp, kes töötab
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•

Lihula noortemajas ja toimetab Lääneranna Noorteportaali,
ning Kertu Kaljur, kes toimetab Varbla noortetoas alates 3.
oktoobrist.
24 011 korda on sel aastal külastatud Lääneranna Noorteportaali noored.laaneranna.ee.
731 korda loeti Lääneranna noorteportaali kõige populaarsemat lugu, milleks on noorteinfo lugu seksist ja seksuaalsusest. Teisele kohale jääb Lääneranna Noortekeskuse (õpihuvi) suvelaager 2021, mida on loetud 674 korda.
723 inimest jälgib Lääneranna noortekeskuse Facebooki-lehte.
547 inimest jälgib Lääneranna noortekeskust Instagramis.

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

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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