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P äästeameti Lääne päästekeskus 
tunnustas 8. detsembril aasta 

vabatahtlik 2021 tänukirjaga Hanila 
Tuletõrje Seltsi aktiivse panustamise 
eest veeohutuse sõnumite edasta-
misel. Tunnustuse andis üle Lääne 
päästekeskuse juht Heiki Soodla.

„Tauno Tähe teeb kõike väga südame 
ja hingega,” andis tagasisidet Hanila 
Tuletõrje Selts. „Oli väga tore üllatus, 
et meid niimoodi tänati!”

Päästeamet: soovime tunnustada 
Hanila Tuletõrje Seltsi aktiivse en-
netustöö eest

Sel aastal on Hanila Tuletõrje Selts 
silma paistnud teotahtelise ja efek-
tiivse veeohutuse sõnumite edasivii-
jana. Seda märgib ka Siseministee-
riumi tunnustus aasta vabatahtliku 
merepäästeühingu aunimetusena. 
Veeohutuse teemadega on oldud esin-
datud nii oma kogukonna avalikel üri-
tustel kui ka koolitustel konkreetse-

tele sihtgruppidele.

Hindamatu panuse andis Hanila 
Tuletõrje Selts Pärnumaa riigikaitse 
laagri õnnestumisse. Laagris anti 
ligi 120 noorele praktilised oskused 
esmaabis ja veeohutuses. Kogu päev 
oli vabatahtlikel põhjalikult etteval- 
mistatud ja iga teemaga mindi süvitsi. 
Hanila vabatahtlikud paistavad välja 
oma sõbraliku ja vahetu suhtumisega, 
nonde professionaalsus ja asjalikkus ei 
jää märkamatuks kellelegi.

Riigikaitselaagri õppusel 
osalenute tagasiside
„Minu arvates oli kogu üritust läbi viiv 
vabatahtlike meeskond väga sõbra-
lik, vahetu ning tundis ja oskas oma 
teemat selgelt ning kergelt hoomata- 
valt õpilastele edasi anda. Väga hea oli 
vaadata, et kuigi grupis olevad õppijad 
ei olnud nüüd kõige entusiastlikumad, 

suutsid vabatahtli-
kud neid siiski 
praktil istess e 
ülesannetesse 
m e e l i t a d a 
ning tänu 
sellele said 
noored kind-
lasti palju 
parema koge-
muse kui lihtsat 
loengut kuulates.”

„Vabatahtlikud olid väga 
vinged. Nii palju energiat ja positiiv-
sust. Kõik olid äärmiselt abivalmid. 
Sellise kambaga teeks koostööd 
teinekordki.”

 
„Noori püüti kenasti kaasata erinevate 
küsimuste esitamisega. Plussiks oli 
ka selge ja kõlav diktsioon – kõik oli 
lihtsalt seletatud ja hästi mõistetav.”

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

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

www.laanerannavald.ee
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Stefan-Lauri Mölder ja Gertu Küttmann
pälvisid spordistipendiumi

P ärnumaa parimaid spordiini- 
mesi, kohalikke sündmusi ja 

vabatahtlikke tunnustati 13. jaa- 
nuaril restoranis NOOT Pärnumaa 
spordiauhindade galaõhtul „Tähesära 
2021”. 

Lääneranna valla praegustest ja 
endistest sportlastest pälvisid raha-
lise stipendiumi Stefan-Lauri Mölder 

ja Gertu Küttmann vastavalt 500 € ja 
1000 €. Kokku jagati tunnustusi 24 
kategoorias.

Noore sportlase preemia päl-
vis Stefan-Lauri Mölder
„Tänukiri ja 500 € suurune stipen-
dium anti Stefanile üle 13. jaanuaril 

Kitsed Sookatse külas 
Foto: Merike Pikkmets

Lihula väärib hoidmist ka 
järgmistele põlvkondadele

LK 5

Hajaasustuse programmi 
taotlusvoor 2022

LK 14

Raamatukogude aasta
LK 4
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L ääneranna vald viis koostöös Euroopa Regionaalaren- 
gu Fondiga 2021. aasta teises pooles ellu ligi 37 000 

eurot maksma läinud suurprojekti, et valla kõigis üldha-
riduskoolides oldaks valmis tuge vajavate õpilaste lõimi-
miseks ja tõhusamaks kaasamiseks õppe- ja kasvatustöös 
nii tava- kui eriklassides. 

Projekti eesmärk on toetada valmisolekut kaasava hariduse 
põhimõtete juurutamiseks ja elluviimiseks ning materiaal-
sete võimaluste mitmekesistamiseks tuge vajavate õpi-
laste tõhusamaks kaasamiseks Lääneranna valla üldhari-
duskoolide õppe- ja kasvatustöös nii tava- kui eriklassides.

„Projekt andis suurepärase võimaluse parandada ja uuenda 
HEV õpilaste õppetingimusi,”  annab ülevaate Lihula Güm-
naasiumi direktor Siret Kesküla. „Suur tänu toonasele abi-
vallavanemale Ene Tähele, kes selle projekti enda südame- 
asjaks võttis ja ellu viis. Oleme tänulikud!”

Projekti üldandmed
Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Lääne-
ranna valla üldhariduskoolidesse

Projekti number: 2014-2020.1.04.21-0301

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetussumma: 30022,97 eurot

Omafinantseering: 6815,03 eurot

Projekti kogumaksumus: 36 838 
eurot

Projekti elluviimise aeg: 01.05–
31.12.2021 

Projekti tulemus
Projekti tulemusena on Lihula 
Gümnaasiumis kaasava hariduse 
põhimõtete elluviimiseks renoveeritud ja 
kaasaegselt sisustatud ruumid, mis on kohandatud indi-
viduaal-, rühma- ja eriklassi õppe läbiviimiseks. Kõikidesse 
üldhariduskoolidesse on hangitud juurde hariduslike eri-
vajadustega õpilastele vajalikke õppe- ja abivahendeid ning 
õppematerjale, mida on võimalik kasutada haridusliku eri-
vajadusega õpilaste igapäevaelu ja kasvatustöö korraldami-
sel.

Kokku soetati lisaks Lihula Gümnaasiumi eriklassi sisus-
tusele (sh nutiteler) teiste koolide tarvis 8 helisummutavat 
diivanit (vaikusepesad) individuaalõppe läbiviimiseks, 5 
mürasummutavat lauasirmi ja 6 paari mürasummutavaid 
kõrvaklappe keskendumise soodustamiseks, 2 dokumen-
dikaamerat õpetajatele töö paremaks korraldamiseks, 22 
sülearvutit õpilastele, ketassaagmasin, 2 akutrelli ja lõike-

Hariduslike erivajadustega õpilasi ootavad
Lääneranna koolides paremad õppetingimused

ELU

Tähesära tänupeol, mille korraldaja oli Pärnumaa Spordiliit 
koostöös Pärnu linna ja Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga,” 
annab ülevaate Lääneranna Spordikool. „Pärnumaa Oma-
valitsuste Liidu spordistipendium on suurim maakondlik 
tunnustus noorsportlasele.”

Vaid 16-aastane noormees on Lõuna-Läänemaa Raskejõus-
tikuklubi Leola liige ja Lääneranna spordikooli õpilane. Ta 
on Kreeka-Rooma maadleja, kes olnud edukas ka sumo-, 
vaba- ja rannamaadluses. Ranna- ja sumomaadluses on ta 
edukalt esindanud Eesti koondist EMil. Noormees on vii-
mast hooaega kadett, oma kaalukategoorias favoriit. Ta 
on mullune Euroopa meister võistkondlikus sumomaad-
luses alla 16-aastaste vanuseklassis. Praegu valmistub noor 
spordimees Eesti meistri- ja rahvusvahelisteks tiitlivõist-
lusteks.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu spordistipendium

Aastal 2002 asutati Pärnumaa Omavalitsuste Liidu spordi- 
stipendium (aastast 2018 nimetusega noore sportlase 

preemia), et tunnustada ja toetada edukate ja lootustand-
vate noorsportlaste ettevalmistust ja osalemist Eesti ja rah-
vusvahelistel võistlustel. Sportlane, kes pälvib stipendiumi, 
peab olema vanuses 16–23 aastat ning kuuluma oma ala 
Eesti paremikku ja esindama riiki rahvusvahelistel võist-
lustel.

Vaata, kes on läbi aegade pälvinud noore sportlase preemia 
(spordistipendiumi): pol.parnumaa.ee/pol-tunnustab/sport 

Pärnu linn andis olümpialootustele 
1000eurose stipendiumi
Pärnu linn kuulutas Pärnumaa spordiauhindade galaõhtul 
„Tähesära 2021” välja need 20 olümpialootust, kes saavad 
1000 € stipendiumi. Pea pool ehk üheksa tunnustust läks 
kergejõustiklastele, kelle hulgas sai stipendiumi Niidupargi 
kergejõustikuklubis Mihkel Lembitu käe all treeniv Gertu 
Küttmann.

Maadleja Stefan-Lauri Mölder ja Stefani treener Janar Sõber 
Foto: Ants Liigus

Vasaraheitja Gertu Küttmann, maadleja Stefan-Lauri Mölder ja Stefani 
treener Janar Sõber / Foto: Ants Liigus
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matt praktiliste ning eluks vajalike oskuste õppimiseks.

Projekti tulemusel on suurenenud Lääneranna valla 
seitsme üldhariduskooli valmisolek rakendada kaasava 
hariduse põhimõtteid.

Kõmsi kõminad
Jõulumaa
Lilia Urb 
Kõmsi Külaseltsi juhataja

S ellel aastal tegid Kõmsi Lasteaed-Algkooli lapsevane-
mad kooli hoolekogu eestvedamisel päris 

oma maagilise Jõulumaa. 

Kõige erilisemad asjad saavad teoks 
ikka väga hea koostööga. Seda 

näitas ka see maagiline õhtu, kui 
mitme pere, kooli, külaseltsi ja 
abiliste toel rullus lahti talvine 
võlumaa.

Juba tee läbi metsa, mis viis jõu-
lumaale, oli põnev ja ääristatud 

noorte tehtud laternatega. Tulede 
säras sai paitada lambaid ja ponisid.  

Mõnusalt hubases telgis said kõik soovi-
jad kaunistada piparkooke, mis kohe ka mõnuga ära söödi. 
Uhkel laval esinesid rõõmsalt nii suured kui ka väikesed. 
Vahepeal sai kosutust soojast ampsust ja mõnusast glögist. 
Kõik soovijad said armsale päkapikule oma salasoovid 
edastada. Lisaks külastas meie jõulumaad tore jõuluvana. 

Täname kõiki, kes andsid panuse selle ilusa ürituse toi-
mumisele!

  

Fotonurk
Lilia Urb 
Kõmsi Külaseltsi juhataja

K õmsi Külaseltsil on saamas traditsiooniks enne aasta 
lõppu sättida üles fotonurk, kus kõik huvilised 

saaksid soovi korral pildistada. 

Sel korral sai see teoks tänu Kõmsi 
Rahvamaja juhataja abile. 

Koostööna tehti rahvamaja väike-
sesse saali armas fotonurk, mida 
said inimesed kasutada ürituste 
ajal või eelneval kokkuleppel 
fotojäädvustuste tegemiseks. 

Vahvlikohvik
Lea Mäeorg 
Kõmsi Rahvamaja juhataja

S õbrapäeva eel, 11. vee-
bruaril kell 13 avab esi-

mest korda uksed meie vahva ja 
magusalõhnaline vahvlite küpse-
tamise kohvik Kõmsi Rahvamaja 
väikeses saalis.

Kõmsi noortetoa laste ja vanemate abiga võtame välja 
unikaalsed ja uuemad vahvlimasinad ning ikka koduste 
retseptide abil hakkame küpsetama. 

Lisaks vahvlitele pakume kohvi, morssi ja teed.

Ja kui soovid sõbrale väikest kingitust, siis omatehtud 
meisterduste ja käsitöö nurgakese väljapanekust võid selle 
leida! Pisut sularaha tasub kaasa võtmist.

Tule sinagi koos sõpradega ja kutsu oma kodused maias-
mokad kaasa.

Eesti Vabariigi 104. aastapäevale pühendatud 
pidulik kontsert-vastuvõtt toimub Kõmsil

A astal 2022 tähistame 22.02 pidulikult Eesti Vaba- 

riigi 104. aastapäeva Kõmsi Rahvamajas.

Avasõnad Lääneranna Vallavolikogu ja Vallavalitsuse 
esindajatelt, teenetemärkide üleandmine ja valla kodanike 
tunnustamine.

Kontserdil esinevad meie Kõmsi kooli laululapsed, rah-
vatantsurühmad Haniale ja Värten, Hanila kapell, Vatla 
naisansambel ja segarühm Kirivöö. Peale kontserti 
suupisted ja pidupäevatort. Kell 20.00 jätkub peoõhtu 
live-ansambli Madis Arro & Reminders saatel. Töötab baar.

Külalised, kes saabuvad vaid peole, saavad soetada 5 € 
pääsme.

NB! Üritusel osalemine vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale 
korrale. 

Oma osavõtust palume teatada hiljemalt 15. veebruariks 
telefonil 525 3236 (Lea) või komsirm@laaneranna.ee. Lisa-
info: www.facebook.com/KomsiRM
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Fotol Kõmsi fotonurk 
Foto: erakogu
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Meie Lihula
Väike heategu: jõulurõõm noortelt eakatele 
tõi palju tänu
Nagu 2020., nii ka eelmisel jõuluajal meisterdasid Lääne-
ranna noortekeskuse päkapikud  eakatele jõulukaarte. Sel 
aastal üle 200 kaardi. 

Jõulukaarte toimetasid eakateni 
Lääneranna valla koduhool-

dustöötajad ja Lihula noortemaja 
usinad päkapikud.  

Isevalmistatud jõulukaartidega 
soovisid Lääneranna noored 
kõikidele eakatele jõulusoojust, 

rõõmu ja rahu. 

Lääneranna Teataja toimetusse 
on korduvalt helistanud südamest 

tänulikud kaardisaajad, kes tänavad 
noori imelise tähelepanuavalduse eest.

Lihula ja piirkonna eakad tänavad noori ilusate käsitsi 
valmistatud kaartide ja südamlike sõnade eest!

Lihula bussijaamas aitab külastajatel oote- 
aega sisustada riiulitäis raamatuid
„Külastasime perega reedel Lihulat ja sattusin minu jaoks 
uude bussipeatusesse peatänaval. Seal oli rõõm kohtuda 

raamaturiiuliga! Imeline mõte – raamatud 
bussipeatuses,” kirjeldab oma üllatust 

Triin Jaanisk. „Aitäh idee ja teos-
tuse eest!”

Raamatud on raamaturiiulisse 
välja valitud Lihula keskraama-
tukogu kogudest. 

„Iseenesest on need sellised 
raamatud mida pole üle 10 aasta 

laenutatud,” selgitab valikut raa-
matukogu töötaja Delein Nõmm. 

„Raamatukogu jaoks on need nüüd n-ö mahaarvamisele 
kantud, aga südant raamatuid lihtsalt ära visata ka ei ole. 
Kuna alanud on ka raamatukogude aasta, tõime raamatud 
ise inimesteni. Kes soovib, võtab reisi sisustamiseks kaasa. 
Kes soovib, loeb koha peal. Kes soovib, võtab koju. Ehk leia-
vad need raamatud uues olukorras uue hingamise.”

Eesti Töötukassa sulges 1. veebruarist Pärnu-
maa osakonna Lihula klienditeeninduse
Gerli Mets 
Pärnumaa osakond, osakonnajuhataja

A lates 1. veebruarist nõustavad Lihula klienditee- 
ninduses töötanud konsultandid oma kliente Pärnu 

kontoris aadressil Hommiku 1 (II korrus).

Lihula esinduses ei käinud möödunud aastal ühtegi 
klienti

„Töötukassa esindustes kohapeal käivate klientide arv on 
viimase aastaga märgatavalt vähenenud,” selgitab otsuse 
tagamaid Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Mets. „Üha 
enam eelistatakse e-töötukassat ning inimeste nõustamine 
ja aitamine toimub peamiselt telefoni teel ja e-kanalis.”

Klienditeeninduse sulgemisega Lihula büroos Töötukassa 
teenuste kättesaadavus inimeste jaoks ei halvene. Sil-
mast-silma kohtumise soovi korral saavad inimesed edas-
pidi pöörduda Pärnumaa või mõnda teise sobivasse osa-
konda. Pärnumaa osakond asub aadressil 
Hommiku 1, 80010 Pärnu. Telefon: 
447 9300. Esindus on avatud: E, K, 
N 8.15–16.00; T 8.15–17.30; R 8.15–
12.00. Kontrolli värskeimat infot 
Töötukassa veebilehelt: www.
tootukassa.ee

Ühtlasi pakub Töötukassa va-
jadusel ka tulevikus võimalust 
kohtuda Lihulas – selleks ka-
sutatakse kohaliku omavalitsuse 
ruume.
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Algas raamatukogude aasta ja lugemisbingo! 

P ärnumaa raamatukogud jagavad raamatukogude 
aastal bingopileteid! L aena raamatuid Pärnumaa raamatukogudest ja osale 

lugemisbingos!

Et osaleda lugemisbingos, küsi oma koduraamatukogust 
lotopilet, laenuta raamatud ja sobita need piletil olevate 
teemadega. Pärast raamatu läbilugemist ja raamatukokku 
tagastamist tähistab raamatukoguhoidja loetud teema 
templiga. Mäng kestab 19. jaanuarist 19. detsembrini 2022.

Küsi mängureegleid oma raamatukoguhoidja käest.

Head lugemist ja loosiõnne!

Raamatukogud Lääneranna vallas
Lihula keskraamatukogu, Kirbla haruraamatukogu, Koonga 
haruraamatukogu, Kõmsi haruraamatukogu, Lõpe haruraa-
matukogu, Metsküla haruraamatukogu, Saulepi haruraa-
matukogu, Tuudi haruraamatukogu, Varbla haruraamatu-
kogu, Vatla haruraamatukogu ja Virtsu haruraamatukogu.

Lääneranna valla haldusterritooriumil asuvate raamatu- 
kogude kontaktid on leitavad Lääneranna valla veebilehelt: 
https://www.laanerannavald.ee/raamatukogud
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Lihula väärib hoidmist ka järgmistele põlvkondadele
Helle-Triin Hansumäe 
Muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik

L ihula on üks vanemaid asustuskeskusi Eestis, mille 
ajalugu on kirjalike allikate alusel jälgitav 13. sajan-

dini, arheoloogilise materjali põhjal aga veelgi kaugemas 
minevikus. Meieni on jõudnud pika ja põneva ajalooga 
linnastruktuur, mis väärib hoidmist ka edasistele põlve-
dele.

Lihula vanima asustuse ala võeti esimest korda muinsus-
kaitse alla juba 1973. aastal. Muinsuskaitsealade rajamise 
ajendiks oli sel ajal Euroopas levima hakanud vastureakt-
sioon Teise maailmasõja järgsetele linnaehituse tavadele, 
kus järsud ja ulatuslikud muutused linnakeskkonnas 
tõstatasid soovi hoida väljakujunenud keskkonda. Muin-
suskaitseala põhieesmärk, hoida vana linnaehituslikku ter-
vikut, ei ole tänaseks muutunud, kuid ülevalt alla korralda-
tud haldamine, põhimõtted ja otsused ei ole olnud aegade 
jooksul üheselt arusaadavad. Seetõttu tunnetatakse sageli 
muinsuskaitseala pigem käskude ja keeldudega koormatud 
piirkonnana ning märkamata võivad jäävad selle tegelik 
väärtus ja võimalused. Lihula muinsuskaitseala piire täp-
sustati 2006. aastal Lihula vanima asustuse muinsuskait-
seala põhimäärusega. Käesoleval hetkel koosneb muin-
suskaitseala muistse asustuse kultuurkihile rajatud Lihula 
linnuse varemetest, Lihula mõisaansamblist ning ajalooli- 
sest linnasüdamest.

Koostöö aitab ajalugu hoida
Tänapäevane lähenemine muinsuskaitsele tähtsustab Tänapäevane lähenemine muinsuskaitsele tähtsustab 
hoopis enam kohaliku kogukonna rolli pärandile tähenduse hoopis enam kohaliku kogukonna rolli pärandile tähenduse 
ja väärtuse andmisel ning seeläbi ka kohalikku arengusse ja väärtuse andmisel ning seeläbi ka kohalikku arengusse 
panustamisel. Pärandil on suur roll identiteedi loomisel ja panustamisel. Pärandil on suur roll identiteedi loomisel ja 
kogukondade tugevdamisel. Muinsuskaitse osa selles on kogukondade tugevdamisel. Muinsuskaitse osa selles on 
kohalikku kogukonda toetada ja inspireerida. Loomulikult kohalikku kogukonda toetada ja inspireerida. Loomulikult 
ei saa pärand toimida identiteedi hoidjana ilma poliitilise ei saa pärand toimida identiteedi hoidjana ilma poliitilise 
tahte ja toeta.tahte ja toeta.

Dialoogi pidamise alus on jagatud väärtusruum ja huvi teise Dialoogi pidamise alus on jagatud väärtusruum ja huvi teise 
poole väärtuste vastu. Eduka dialoogi eelduseks on pärandi poole väärtuste vastu. Eduka dialoogi eelduseks on pärandi 
olemuse väljaselgitamine ning selle selgelt sõnastamine.olemuse väljaselgitamine ning selle selgelt sõnastamine.

Selleks ongi Muinsuskaitseamet algatanud muinsuskait-Selleks ongi Muinsuskaitseamet algatanud muinsuskait-
sealade kaitsekordade koostamise ning valinud selleks sealade kaitsekordade koostamise ning valinud selleks 
kohalikku kogukonda kaasava protsessi. Kaitsekord ongi kohalikku kogukonda kaasava protsessi. Kaitsekord ongi 
olemuselt reeglite kokkulepe: kus, kuidas ja mille pärast me olemuselt reeglite kokkulepe: kus, kuidas ja mille pärast me 
midagi kaitseme või, õigem oleks öelda, kõik koos hoiame. midagi kaitseme või, õigem oleks öelda, kõik koos hoiame. 
Ühiskonna ootus olla kursis ja kaasatud igapäevast elu- Ühiskonna ootus olla kursis ja kaasatud igapäevast elu- 
keskkonda kujundavatesse protsessidesse on selgelt tajutav, keskkonda kujundavatesse protsessidesse on selgelt tajutav, 
samuti on Muinsuskaitseametis meie prioriteet omanikku samuti on Muinsuskaitseametis meie prioriteet omanikku 
nõustada, toetada ja kaitstava hoonestuse väärtust selgi- nõustada, toetada ja kaitstava hoonestuse väärtust selgi- 
tada. tada. Soovime, et meie poole ei pöördutaks üksnes lubade Soovime, et meie poole ei pöördutaks üksnes lubade 
ja kooskõlastuste vormistamiseks, vaid esmajoones just ja kooskõlastuste vormistamiseks, vaid esmajoones just 
nõu küsimiseks ja koostööks.nõu küsimiseks ja koostööks.

Kaitsekord kui kirja pandud väärtuste ja 
kokkulepete kogum. Hooned jagatakse väär-
tusklassidesse
Kaitsekord on dokument, milles on sõnastatud muinsus-Kaitsekord on dokument, milles on sõnastatud muinsus-
kaitseala väärtused ja põhimõtted ning juhised nende kaitseala väärtused ja põhimõtted ning juhised nende 
säilitamiseks. Praegu tulenevad need reeglid muinsuskait-säilitamiseks. Praegu tulenevad need reeglid muinsuskait-
sealadel kehtivatest põhimäärustest. Oleme kaitsekorra sealadel kehtivatest põhimäärustest. Oleme kaitsekorra 
koostamise ette võtnud asjaosalisi kaasaval moel koostöös koostamise ette võtnud asjaosalisi kaasaval moel koostöös 
kogukondade ja kohalike omavalitsustega, et valmivas kogukondade ja kohalike omavalitsustega, et valmivas 
dokumendis oleks arvestatud võimalikult paljude muinsus-dokumendis oleks arvestatud võimalikult paljude muinsus-
kaitsealaga seotud huvirühmadega.kaitsealaga seotud huvirühmadega.

Seni kehtinuga võrreldes on oluline põhimõtteline uuendus Seni kehtinuga võrreldes on oluline põhimõtteline uuendus 
muinsuskaitseala hoonete jagamine väärtusklassidesse. muinsuskaitseala hoonete jagamine väärtusklassidesse. 
Selle mõte on rühmitada ehitised sõltuvalt nende väärtus- Selle mõte on rühmitada ehitised sõltuvalt nende väärtus- 
test muinsuskaitseala mõttes ning reeglite seadmine neile test muinsuskaitseala mõttes ning reeglite seadmine neile 
hinnangutele vastavalt. Nii soovime tuua asjaajamisse hinnangutele vastavalt. Nii soovime tuua asjaajamisse 
rohkem selgust, kirjeldades ameti ootusi ja omanike võima-rohkem selgust, kirjeldades ameti ootusi ja omanike võima-
lusi muudatuste kavandamisel juba enne igasuguse menet-lusi muudatuste kavandamisel juba enne igasuguse menet-
luse algust.luse algust.

Teine olulisematest muudatustest puudutab muinsuskait-Teine olulisematest muudatustest puudutab muinsuskait-
seala hoonete siseruumides ehitamise kooskõlastamist seala hoonete siseruumides ehitamise kooskõlastamist 
Muinsuskaitseametiga. Kaitsekorra kehtestamisel hakkab Muinsuskaitseametiga. Kaitsekorra kehtestamisel hakkab 
see olema kohustuslik vaid nendes hoonetes, kus on säili-see olema kohustuslik vaid nendes hoonetes, kus on säili-
nud terviklikult ajalooline interjöör või selle olulised osad nud terviklikult ajalooline interjöör või selle olulised osad 
(nt vanad trepid, trepikäsipuud, trafarettmaalingud, lae- (nt vanad trepid, trepikäsipuud, trafarettmaalingud, lae- 
või seinamaalingud, mantelkorstnad, võlvlaed jms). või seinamaalingud, mantelkorstnad, võlvlaed jms). Senine Senine 
praktika näitab, et ajalooliste hoonete sisemust ei kaitse praktika näitab, et ajalooliste hoonete sisemust ei kaitse 
rangemad piirangud, vaid tõhusam selgitustöö väärtus-rangemad piirangud, vaid tõhusam selgitustöö väärtus-
like interjööride ja nende osade ära tundmiseks ja väär-like interjööride ja nende osade ära tundmiseks ja väär-
tuslikuks pidamisest.tuslikuks pidamisest.

Selleks et kaitsekorraga seatavad reeglid oleksid mitme-Selleks et kaitsekorraga seatavad reeglid oleksid mitme-
külgselt kaalutud ning ühiselt sõnastatud, on kaitsekorra külgselt kaalutud ning ühiselt sõnastatud, on kaitsekorra 
koostamiseks moodustatud töörühm ning protsessi kaasa-koostamiseks moodustatud töörühm ning protsessi kaasa-
takse erinevaid huvirühmi otsesuhtluse ja avalike ürituste takse erinevaid huvirühmi otsesuhtluse ja avalike ürituste 
kaudu.kaudu.

Esimene avalik koosolek toimub juba 12. veebruaril kell Esimene avalik koosolek toimub juba 12. veebruaril kell 
12.00 Lihula kultuurimajas.12.00 Lihula kultuurimajas. Arutelul osalemiseks tuleb  Arutelul osalemiseks tuleb 
kohapeal esitada COVID-tõend vaktsineerituse või läbipõ-kohapeal esitada COVID-tõend vaktsineerituse või läbipõ-
demise kohta ning isikut tõendav dokument. Palume arute-demise kohta ning isikut tõendav dokument. Palume arute-
lul kanda maski.lul kanda maski.

Arutlusele tulevad Lihula muinsuskaitseala väärtused Arutlusele tulevad Lihula muinsuskaitseala väärtused 
erinevate vaatenurkade alt ning osalejatel on palutud erinevate vaatenurkade alt ning osalejatel on palutud 
kaasa rääkida ja arvamust avaldada.kaasa rääkida ja arvamust avaldada. Rohkem infot leiab  Rohkem infot leiab 
Muinsuskaitseameti veebilehelt Muinsuskaitseameti veebilehelt www.muinsuskaitseamet.www.muinsuskaitseamet.
ee/et/lihulakaitsekordee/et/lihulakaitsekord. Telefoni teel annab lisainfot Muin-. Telefoni teel annab lisainfot Muin-
suskaitseameti Pärnumaa nõunik Helle-Triin Hansumäe, suskaitseameti Pärnumaa nõunik Helle-Triin Hansumäe, 
tel 5191 6225.tel 5191 6225.

Fotol vaade mõisast LihulaleFotol vaade mõisast Lihulale  
Foto:Helle-Triin HansumäeFoto:Helle-Triin Hansumäe  



6 L Ä Ä N E R A N N A  T E ATA J A  /  N r  1  ( 4 6 )  2 0 2 2

Metsküla
Kohtumine vallavanemaga
Vana aasta eelviimasel päeval kogunes Metsküla kooli saali- 
täis huvilisi kohtuma Lääneranna valla esindajate, valla- 
vanema Ene Tähe ning volikogu esimehe Armand Rein-
maaga, et arutada Matsalu lahe lõunakalda elanike jaoks 
põletavaid teemasid. 

Kohtumise algatas Metsküla Kultuuriühing, et saada 
selgust kaua oodatud ja ka lubatud Metsküla kooli 

juurdeehituse tuleviku osas ning 
uurida, kuidas on vallal plaan 

lahendada Metsküla raamatu- 
kogu äärmiselt kehv olukord. 

Põhiline kasu kohtumisest tuligi 
vast sellest, et ehk mõistavad 
valla esindajad nüüd pisut 
paremini kohalike muresid ja 

rõõme ning ka kogukond valla- 
juhtide keerulist situatsiooni.

Me täname, Ene ja Armand, et tulite 
kogukonnaga rääkima ja loodame dia-

loogi jätkumisele ning headele lahendustele.

Rahvamaja renoveerimine
Tänu Leader projektitoetusele ja Lääneranna valla eralda-
tud omaosaluse kattele sai 2021. aastal jätkatud tasapisi 
Metsküla Rahvamaja renoveerimisega. 

Suve alguses toodi uuest puurkaevust majja vesi ning rajati 
kanalisatsioonisüsteem, tänu millele on õigust loota, et 
tulevikus saab rahvamajas olema ka moodne ja soe WC. 
Vahetusse läksid vanad aknad ja välisuksed. Suurel tal-
gupäeval said uued aknad väljapoole liistud, värviti vari-
katus, parandati maja voodrit ning võeti maha vana ja 
väga ohtlik lagi. Oktoobri lõpuks olid mädanenud laetalad 
toestatud ning uus lagi paigaldatud. Renoveerimistööde 
käigus aga selgus, et  projekti tegelik maht ja maksumus 
ületavad projekti eelarvet ning selleks, et omadega mäele 
jõuda, palusime kogukonnal appi tulla, „ostes” osaluse rah-
vamaja laes. Tasuks sai iga annetaja omanimelise laua, mida 

nüüdseks on juba võimalik ka oma silmaga vaatama tulla. 
Nüüd, kui eeltööd tehtud, sai laepealne lõpuks soojustatud 
puistevillaga. 

Uued mängulauad Metsküla rahvamajas
Uus aasta algas Matsalu lahe lõunakalda spordisõprade 
kogukonna jaoks heade uudistega. Metsküla rahvamajja 
saabusid uhiuued sportlikud mängulauad: lauatennis, laua-
jalgpall ja koroona ning nende kasutamiseks vajalik varus-
tus. Jaanuari algul monteeriti lauad kokku ning mängud 
võisid alata. 

Eelmise aasta lõpu seisuga oli majas vaid üks juba oma aja 
ära elanud lauatennise laud, mis vaid parematel päevadel 
endale paar vähenõudlikku kasutajat leidis. Täna aga saab 
kuni 12 spordihuvilist korraga mängulaudade taga askel-
dada. Rõõm oli aga tõdeda, et sellegipoolest tekkisid esi-
mesel õhtul peale kokku panemist laudade taha järjekor-
rad.

Loodame, et huvi jätkub ning kultuuriühing peab plaani, 
kas ja kuidas õnnestuks ka regulaarselt maja avatuna ja 
soojana hoida, et mängusõpradel tekiks kindel aeg, millal 
saaks ikka ja jälle rahvamajja koguneda.

Seniks, kuni avalikke mänguaegu pole välja kuulutatud, 
kutsume aga kõiki huvilisi ise omaalgatuslikult mängima 
tulema. Tulek palume lihtsalt eelnevalt kokku leppida 
mõne kultuuriühingu juhatuse liikmega, et saaksime 
tagada ligipääsu ja reegleid tutvustada.

Huvi korral kirjutage metskula-
selts@gmail.com või helistage 
5625 1219 (Püü) / 5358 7223 
(Kateriina).

Mängulauad soetati kohaliku 
omaalgatuse programmi esi-
tatud projekti toel, mille 2021. 
aasta sügisel Pärnumaa Aren-
duskeskuselt heakskiidu sai. Pro-
jekti oma-osaluse katmist toetas 
Lääneranna vald.

Leerikooli võib tulla alates 15. elu-
aastast. Vanuse ülempiiri ei ole. 

Leerikool on ristiusu ja luterliku 
kiriku aluste tundmaõppimise 
kursus. Leeris tutvume Piib-
liga, kiriku õpetuse ja koguduse 
eluga, aga ka maailma usun-
ditega.

Leeri ehk konfirmatsiooniga saad 
õiguse iseseisvalt armulauale tulla, 

ristivanemaks olla, oma abielu lau-

latada ja koguduse täieõiguslik liige olla.

Kui oled veel ristimata, antakse sulle leeriõpetust ja see-
järel nii ristitakse kui ka leeritatakse.

Leerikooli toimumise nädalapäev ja kellaaeg vastavalt 
osalejate soovile. Leeriõnnistamine toimub suvel.

Leerikooli tuleku soovist palun teada anda EELK Mihkli 
koguduse õpetaja Kari Tynkkynenile tel 5305 5761 või 
kari.tynkkynen@eelk.ee

Oled südamest teretulnud!

Mihkli koguduse õpetaja Kari Tynkkynen kutsub leerikooli

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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Virtsu Arenguselts taastab ajaloolist hoonet 
Jüri Mõniste 
MTÜ Virtsu Arenguselts

1777. aastal sai Alt-Werderi ehk Virtsu mõisa omanikuks 
Karl Thure von Helwig. Karl oli maanõunik ja sõjaväelane 
kapteni auastmes, talle kuulusid varasemalt Paadremaa, 
Veltsa, Nehatu ja Kuusiku mõis. Von Helwig oli rahakas 
mees ja ta oskas raha teha, seda tunnistas ka vene tsaar 
Aleksander I kaaskondlastega, kui nad 1804. aastal Virt-
sus ööbisid. Kõrgelt hinnati tema talupoegade ehk päris- 
orjade head elujärge. 

Virtsus ehitati esmalt uus härrastemaja koos pargi ja 
auväravaga, seejärel hakati tootmishooneid uuendama. 
1806. aastal ehitati paekivist ait-tallihoone (mõisatall) 
ja 1807. aastal tõllakuur. Mõlema hoone valmimisaastat 
kinnitab etikukivi, mille arvatavasti on valmistanud Karl 
Thure isiklikult. Teada on tema kivitahumise oskus ja 
mitmed kivist kaunistused Puhtus. 

Ait-tallihoone on oma mõõtmete poolest muljetavaldav, 
pikkus 55 ja laius 12 meetrit. Hoone mõlemas otsas olid 
võlvlagedega külmad hoiuruumid ja keskmine osa oli 
hobuste päralt. Uhke hoone põletati maha segasel 1917. 
aastal koos paljude teiste mõisahoonetega. Ilma katuseta 
hoonest võeti hiljem ehituskive ja niimoodi lagunes uhke 
hoone ligi pool sajandit. Kui kiirelt areneval Virtsu Kalu-
ril oli vaja ruume autoremondi töökoja tarbeks, siis ehi-
tati 1960. aastatel hoonele uus katus, mis oli tunduvalt 
madalam kui originaal. Osaliselt lõhuti uhked kaared, sest 

muidu ei mahtunud kastiauto sisse sõitma. 
Töökoda tegutses seal seni, kuni Vana-

linna alla ehitati uus. Seejärel tegut-
ses hoones pikki aastaid kolhoosi 

varustusosakond. See oli tuntud 
üle Eesti oma uhke ja laia vali-
kuga metallilao poolest. 1996. 
aastal ostis AS Maseko Virtsu 
kalatehase ja koos sellega ka 

ajaloolised hooned. Hoonetel 
puudus otsene otstarve ning neid 

kasutati laoruumide ja panipai- 
gana. Uhked hooned seisid aastaid 

trööstitus olekus ja riivasid silma. Lõpuks 
hakkasid katused järele andma ning hooned lagunesid 
ja võsastusid. 2014. aastal saime AS Masekoga kaubale ja 
ajaloolised hooned vahetasid omanikke. Tõllakuuri ostis 
Hanila Vallavalitsus ja mõisatalli MTÜ Virtsu Arenguselts. 
Ostmiseks laenas seltsile raha AS K.Met. Tänavu saime 
peale seltsimaja müümist vana võla tagasi maksta. 

Saades uhke hoone omanikuks, tuli hakata esmalt koris-Saades uhke hoone omanikuks, tuli hakata esmalt koris-
tama nii seest kui väljast. Selleks korraldasime mitmeid tal-tama nii seest kui väljast. Selleks korraldasime mitmeid tal-
guid. Peale koristamist tuli mittevajalik lammutada. Lisaks guid. Peale koristamist tuli mittevajalik lammutada. Lisaks 
talgulistele ja paljudele vabatahtlikele osalesid korrastus- talgulistele ja paljudele vabatahtlikele osalesid korrastus- 
töödel ka kohalikud töötud, keda suunati meile Töötukassa töödel ka kohalikud töötud, keda suunati meile Töötukassa 
kaudu. Hiljem on abilisi saadetud nii-öelda paranduslikele kaudu. Hiljem on abilisi saadetud nii-öelda paranduslikele 
töödele ka kriminaalhoolduse poolt.töödele ka kriminaalhoolduse poolt.

Samal ajal tellisime hoonele 
rekonstrueerimisprojekti. Kui 
hoone ostmisele kulus ca 7000 
eurot, siis projekteerimine 
maksis juba poole rohkem ehk 
ca 14 000 eurot. Aastatega oleme 
hoone taastamisse panustanud 
ca 120 000 eurot. Selleks on esi-
tatud 15 projektitaotlust. Suurim 
toetaja, ca 60 000 euroga, on läbi aas-
tate olnud MTÜ Hanila Toetusgrupp (tuulikufond). Veel on 
hoone rekonstrueerimist toetanud PRIA Leader, Kodukant 
Läänemaa, Muinsuskaitseamet ja Kodukant EV 100.

Ehitustöid on põhiliselt teinud Asrex OÜ, Nordramm OÜ, 
Lihula Maaparandus AS, Bonustrans OÜ ja  KalaAimar OÜ.  
Uued puidust uksed-aknad on valmistanud Aru Grupp AS.

Tänaseks päevaks on mõisatallil taastatud algne katusekuju 
25 meetri ulatuses. Suvel sai valmis Virtsu muuseumi vara-
hoidla, suurusega 60 ruutmeetrit. Hoidlas on ca 85 ruut-
meetrit riiulipinda ja lähiajal oleks vaja seda veelgi suuren-
dada. Valmimisjärgus on 150-ruutmeetrine ruum, mis 
on mõeldud seltsitegevuseks, muuseumi näituste korral-
damiseks ja kultuuriliseks tegevuseks. Alumisel korrusel 
on valatud uued betoonpõrandad ja paigaldatud kütteto-
rustik. Teisel korrusel on kasulikku põrandapinda Virtsu 
muuseumi kogude eksponeerimiseks ca 250 ruutmeetrit. 

Järgmiseks on plaanis vahelae soojustamine ning hoone 
ühendamine vee- ja kanalisatsioonitrassidega. Hoone kes-
kele tuleb olmeplokk, kus tulevikus hakkavad paiknema 
keskküttekatel, arvatavasti vesi-õhk tüüpi, ventilatsiooni- 
seade, elektrikilp ja WC-d. Seejärel hakkame tegema 
ettevalmistusi hoone teisele poolele uue katuse ehita-
miseks. Samuti tuleb pidevalt tegeleda hoone ümbruse kor-
rastamisega. 

Sellise ajaloolise ja suuremõõtmelise hoone taastamine on 
aastatepikkune järjepidev töö ja panustamine. Ütleb ka ju 
eesti vanasõna: kaua tehtud kaunikene. 

Virtsu Rahvamaja tegutseb
Kristiina Mägi 
Virtsu Rahvamaja juhataja

U ue aasta algul on ikka 
tavaks olnud mõelda sel-

lele, mis tehtud, ja seada uusi 
plaane.

Virtsu Rahvamaja aastalõpp Virtsu Rahvamaja aastalõpp 
oli päris meeleolukas. Andekate oli päris meeleolukas. Andekate 
nobenäppudega sai jõulupärgi nobenäppudega sai jõulupärgi 
valmistatud, pidasime jõuluturgu valmistatud, pidasime jõuluturgu 
ja pidutsesime sõpradega. Aastalõpu ja pidutsesime sõpradega. Aastalõpu 
meeleoludes said kuuse ümber kokku meeleoludes said kuuse ümber kokku 
ka meie küpsemas eas poisid-tüdrukud. Sai kuulata Raul ka meie küpsemas eas poisid-tüdrukud. Sai kuulata Raul 
Targamaa juhendatud kandleansambli mängu ja nais- Targamaa juhendatud kandleansambli mängu ja nais- 
ansamblit ning tantsu lüüa.ansamblit ning tantsu lüüa.

Virtsu uudised
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Fotol Virtsu Mõisatall 2021 Fotol Virtsu Mõisatall 2021 
Foto: Mart MõnisteFoto: Mart Mõniste

Fotol Virtsu jõuluturg 
Foto: Mariann Peksar
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Eriti toredad tunded on meie jõuluturult. Pühapäeval, 19. 
detsembril kogunesime koolimaja sisehoovi, mis kõigi 
eelduste järgi oleks pidanud olema üks tuulevaiksemaid 
kohti Virtsus, aga seekord vist ainuke tuuline. Muidugi 
võib turule tulla lihtsalt ostma ja müüma, aga mõnus on 
mõelda, et äkki on kõige olulisem lihtsalt koos tegemine 
ja kokkusaamine; oma inimestega koos loomine. Et saaks 
koos olla ja juttu rääkida ja häid pühi soovida ning tunda, 
et ei ole kõigi nende praeguse aja keeruliste uudistega 
üksi jäänud. Minu meelest just täpselt nii oligi. Vaatamata 
jäisele tuulele, oli meeleolu mõnus ja näod naerul. Lasteaia-
laste laulud ning vanemate ja kasvatajate ühine müügilett, 

Lihula Lions klubi esinduse heategevusliku kuusemüügi 
populaarsus, laste ühised tantsud koos kolme jõuluvanaga, 
äge jõuluvana fotonurk jne ja muidugi palju kalleid abi-
lisi ettevalmistusel ja koristamisel. Sellised hetked lihtsalt 
jäävad meelde.

Uuel aastal on mõte sama pealkirja all jätkata: teeme koos 
ja käime koos. Jätkame tuuridega „Tunne oma koduvalda”. 
12.02 algusega kell 19.00 peame sõbrapäeva pidu, märtsi-
kuus naistepäeva paiku tuleb meid rõõmustama Reet Linna 
ja kindlasti tekib jooksvalt palju toredaid mõtteid. Hoiame 
kokku ja elame veel!

T egus ja tulemuslik 2021. aasta on saanud osakeseks ajaloost, mis tähendab, et käes on aeg vaadata tagasi tehtud 
tööle. Käesolev põgus ülevaade sisaldab jätkuks eelmisele lehenumbrile Lääneranna Vallavalitsuse tegevustega 

seotud põnevaid fakte ja sündmusi. Andmed on esitatud 1. jaanuari seisuga 2022.

2021

Lääneranna Vallavalitsuse 2021. aasta numbrites

 ◦ 12 246 316 € oli Lääneranna valla 
2021. aasta eelarve põhitegevuse 
kulude ja investeerimistegevuse 
väljaminekute maht

 ◦ 329 töötaja töötasu deklareeriti 
Maksu- ja Tolliametile

 ◦ 5219 on Lääneranna valla rah-
vaarv: 2687 meest ja 2532 naist elab 
Lääneranna vallas

 ◦ 286 inimest saabus ja 231 inimest 
lahkus

 ◦ 108 registreeritud surma: 55 meest 
ja 53 naist

 ◦ 35 uut ilmakodanikku: 17 poissi ja 
18 tüdrukut

 ◦ 54 vallavalitsuse istungit on sel 
aastal toimunud 

 ◦ 985 korraldust ja 5 määrust on vastu 
võtnud Lääneranna Vallavalitsus 

 ◦ 62 tänukirja on välja andnud 
Lääneranna Vallavalitsus

 ◦ 1 aukodaniku nimetus omistati 
valla erilise austusavaldusena pos-
tuumselt Mikk Pikkmetsale

 ◦ 7 teenetemärki anti väljapaistvate 
teenete või pikaajalise töö ning 
loomingu eest, mis on andnud 
püsiva panuse kultuuri, majanduse 
või muu valdkonna arendamisele

 ◦ 6 autahvliga tunnustust ja 1 eri-
auhind jagati Lääneranna valla 
heakorrakonkursil Kaunis Lääne-
ranna

 ◦ 28 avaliku ürituse luba on välja 
andnud Lääneranna Vallavalitsus

 ◦ 2506 pöördumist, sealhulgas 27 tea-
benõuet ja 159 toetuse taotlust on 
registreeritud Lääneranna Valla-
valitsuse dokumendiregistris

 ◦ 7 väärteomenetlust alustati, 7 
lõpetati ja 6 on veel menetluses 
(2020. aastal alustati 9 väärteome-
netlust)

 ◦ 8 uut vanapaberi kogumiskohta 
lisandus valla territooriumile. 
Tänaseks on valla territooriumil 30 
segapakendi kogumiskohta ning 15 
vanapaberi kogumiskohta. 

 ◦ Teist korda toimus valla keskkonna-

kuu, mille raames jagati:

 ◦ 7 keskkonnateemalist videot, 
mille olid filminud keskkonna-
kuu korraldajad ning millest 
4 olid nädalaküsimuste live- 
videod

 ◦ 8 keskkonnateemalist artiklit, 
sh muid kasulikke viiteid ja 
videosid

 ◦ nädalaküsimustele vastanutele 
4 auhinda, milleks oli aktiivsöe-
filtriga biojäätmete kogumisnõu

 ◦ kampaanias #SordiSinagi osale-
jale peaauhind, milleks oli puh-
kusepakett kahele ööbimisega 
Hekso Treehouse puuonnis

 ◦ 2,5 korda suurenes keskkonnaveebi 
(ajaleht.laaneranna.ee/keskkonna-
kuu) külastatavuse arv võrreldes 
2020. aastaga

 ◦ Esimest korda viidi läbi valla 
jäätmekäitluse rahuloluküsitlus, 
millest selgus, et:

 ◦ 35,7% vastanutest sorteerib 
kõiki jäätmeid eraldi, 56,4% 
sorteerib osaliselt ning 7,9% ei 
sorteeri üldse;

 ◦ 85,7% vastanutest sorteerib 
kindlasti eraldi ohtlikud 
jäätmed, 73,6% vanapaberit ja 
toidujäätmeid;

 ◦ 15,7% vastanutest panevad 
toidujäätmeid segaolmeprü-
gisse;

 ◦ 61,4% vastanutest soovivad 
muutusi jäätmemajanduses, sh 
paremaid sorteerimise võima-
lusi

 ◦ 142 kassi ja 2 koera anti üle var-
jupaika, mis läks vallale maksma 
11 783 eurot

 ◦ 99 582 € eraldati toetust hajaasus-
tuse programmist. Kokku rahuldati 
30 projekti (millest 1 osaliselt), neist 
25 puhul toetati tegevusi veevarus-
tussüsteemide ja 5 puhul  kanalisat-
sioonisüsteemide valdkonnas

 ◦ 18 raieluba väljastati üksikpuude 
raiumiseks tiheasustusalal

 ◦ 202 uut katastriüksust registree- 

riti 2021. aastal Lääneranna vallas. 
Neist:

 ◦ 122 eraomandit

 ◦ 9 munitsipaalomandit

 ◦ 55 riigiomandit ja

 ◦ 16 puhul on omandi ulatus sel-
gitamisel

 ◦ 36 eraomandis oleva teelõigu ava-
likuks kasutamiseks sõmiti era- 
omanikega lepingud või seati sund-
valdused

 ◦ 327 maaüksust, millel on maare-
form lõpetamata, on 01.12.2021 
seisuga Lääneranna vallas järele 
jäänud

 ◦ 107 ehitusluba väljastati

 ◦ 95 ehitusteatist registreeriti

 ◦ 38 kasutusluba väljastati

 ◦ 63 kasutusteatist registreeriti

 ◦ 40 projekteerimistingimust väljas-
tati

 ◦ 1 riigi eriplaneeringu (Saaremaaa 
püsiühendus) menetlusse kaasatud

 ◦ 1 kohaliku omavalitsuse eriplanee-
ringu (tuulikute pargid) menetlus 
on käimas

 ◦ 5 detailplaneeringu menetlus on 
käimas

 ◦ 3 detailplaneeringu algatamiseks 
käivad eeltööd

 ◦ 6,2 kilomeetrit renoveeriti kokku 
kruuskattega teid 144 402 € eest 

 ◦ 1,3 km Vatla kergliiklustee ehituse 
esimene etapp (aluse ehitus) 144 
559 €

 ◦ Lammutati kaks valla omandis 
olevat kolehoonet: petimaja ehk 
vana piimakombinaat Lihulas 
ja sigalakompleks Hälvati külas. 
Piimakombinaadi lammutusjäät-
metest saime rajada Vatla kerg- 
liiklustee aluse, Hälvati sigalast 
järele jäänu ootab oma järge teede 
aluste parandamiseks

 ◦ Vatla mõisa küttesüsteemi re- 
konstrueerimise käigus paigal-
dati mõisa parki kokku 7,2 km 
maaküttetorustikku ja 500 m hoo-



9L Ä Ä N E R A N N A  T E ATA J A  /  N r  1  ( 4 6 )  2 0 2 22021

nesisest terastorustikku. Rajatud 
küttesüsteem tagab küttevõimsuse 
1200 m² kütmiseks

 ◦ Lihula esmatasandi tervisekeskus 
sai lõplikult valmis. Kõik hoones 
planeeritud teenused on käivi-
tunud. Kokku on hoones 512,3 m² 
kasulikku pinda. Hoone ja välisra-
jatiste (trassid, liitumised, teed ja 
platsid) ehituse kogumaksumuseks 
kujunes 1,02 mlj €, mis teeb ehi-
tuse 1 m² maksumuseks ca 2000 €. 
Mööblit ja meditsiinitehnikat 
soetati 120 000 € väärtuses

 ◦ Lihula mõisa karniisi ja kolme 
korstna avariitehniliste tööde mak-
sumuseks kujunes kokku 136 000 €, 
sellest saadi Muinsuskaitseametilt 
toetust 98 718 €. Kokku restaureeri- 
ti 122 meetri ulatuses katusekar- 
niise, avati ja rekonstrueeriti 
räästasõlmed, restaureeriti hoone 
katuse tugikonstruktsioone (sari-
kad ja tõmbtalad) ning restaureeriti 
kolm korstnat

 ◦ Varbla Hooldekodu hoonetes tehti 
energiatõhusustöid kokku 349 
000 € ulatuses. Rekonstrueeriti 
kütte- ja ventilatsioonisüsteemid, 
soojustati ning rekonstrueeriti ühe 
hoone välisfassaad ja katus. Pro-
jekti eesmärk oli parandada elu- ja 
töötingimusi ning säästa ener-
giakuludelt. EL toetus projektile oli 
ligi pool – 160 000 €.

1. Lihula vallavalitsuse hoonele ja ter-
visekeskusele paigaldatud päikese-
jaamad tootsid aastas kokku 23 
298,66 kWh elektrienergiat, sellest 
enam kui pool kasutati hoonete 
omatarbeks. Võrku müüdi kokku 
10 888,79 kWh. Taastuvenergia toe-
tust sai vald roheliselt võrku antud 
energia eest 585,20 €. Tänu päikese-
paneelidele säästsime 9279,82 kg 
CO

2
 heitmeid ning raiumata sai 

jätta 277 puud

 ◦ 33 mittetulundusühingu ja 
seltsingu tegevusi ja projekte toetati 
kogusummas 91 560 €. Sellest tege-
vustoetusi 34 310 € (17 taotlust) ja 
projektitoetusi 57 250 € (36 taotlust)

 ◦ 11 899 eurot jagati toetusi kolmele 
vabatahtlike päästeorganisatsioo-
nile

 ◦ 1 korteri kogusummas 100 ja 1 
halumasina kogusummas 4360 
eurot müüs Lääneranna Vallavalit-
sus enampakkumise teel

 ◦ 3. aastat järjest on Lääneranna vald 
seotud Tervise Arengu Instituudi 

korraldatud tõenduspõhise pro-
grammiga „Imelised aastad“

 ◦ 3 tualettruumi õnnestus Lääne-
ranna vallas kohandada puuetega 
inimeste eluaseme füüsilise kohan-
damise projekti III ja IV voorus 

 ◦ 6 üksiku eaka häirenuputeenust 
toetab Lääneranna vald 

 ◦ 73 klienti kasutas 2021. aastal kodu-
teenust 

 ◦ 239 sportlast võttis osa Lääneranna 
IV suvemängudest, mis on osalejate 
arvu rekord 

 ◦ III koha saavutas Lääneranna võist-
kond Pärnumaa Omavalitsuste 
XXVIII Rannamängudel 

 ◦ 1412 uut jälgijat on lisandunud 
Lääneranna valla Facebooki-lehele 
www.facebook.com/laaneranna-
vald – jälgijaid on lehel kokku 4495, 
kasvades ligi 50% võrra varasemast 
jälgijate koguarvust. Neist 72,5% on 
naised ja 27,5% on mehed

 ◦ 8 vallavolikogu istungist tehti live-
video, mis on järelvaadatavad Face-
booki-lehelt. Populaarseimal on 
olnud üle 4800 vaatamise

 ◦ 91 965 inimeseni jõudis populaar-
seim postitus Facebookis, milleks 
oli Keskkonnakuu raames loodud 
#SordiSinagi kampaaniapostitus 
koostöös Hekso Treehouse’iga. Pos-
titust jagati 670, kommenteeriti üle 
1500, reaktsioone lisati 494 korral

 ◦ 351 jälgijat on lisandunud Lääne-
ranna valla Instagrami-lehele 
www.instagram. com/laaneranna 
– jälgijaid on lehel kokku 1289, mis 
on ligi 40% kasv möödunud aasta 
jälgijate koguarvust. Neist 67,3% on 
naised ja 32,6% on mehed

 ◦ 1303 postitust on tehtud Lääne-
ranna valla Instagrami-kontol, 
millest 45 aastal 2021

 ◦ 237 like’i kogus Instagrami-postitus, 
millel Merike Pikkmetsa kaamera- 
silma püütud ilves puu otsas 
ümbruskonda jälgis

 ◦ Keskkonnakuu raames loodud 
video sellest, kuidas vallavalitsuse 
töötajad ja volikogu liikmed metsa 
istutavad, oli Lääneranna valla 
YouTube’i-kanali populaarseim

 ◦ 206 550 korda külastati Lääneranna 
Teataja uudisteportaali, ületades 
esimest korda 200 000 külastuse 
piiri ja kasvades ligi 40% võrra (seni 
suurim külastuste arv oli 2019. 
aastal 153 788). Enim külastusi tuli: 

 ◦ 100 320 läbi Lääneranna valla 
Facebooki-lehe

 ◦ 31 233 läbi google.com otsingu-
mootori ja

 ◦ 10 019 läbi Lääneranna valla 
ametliku veebilehe www.laane-
rannavald.ee

 ◦ 382 lugu ilmus Lääneranna Teataja 
uudisteportaalis, mis on 70 lugu 
rohkem, kui eelmisel aastal ning 
teeb keskmiselt 32 lugu kuus (iga 
päev vähemalt üks lugu)

 ◦ 566 inimest külastas päevas kesk- 
miselt Lääneranna Teataja uudis- 
teportaali – populaarseim kuu oli 
aprill (730 külastust keskmiselt 
päevas)

 ◦ Populaarseim lugu, mis ilmus 
Lääneranna Teataja veebiportaa-
lis, oli artikkel uuest loomatervise 
määrusest, mis tõi muudatused 
kassi- ja koerapidajate jaoks. Sel-
lele vahetult järgnes artikkel uue 
töötaja tööleasumisest, kelleks oli 
avalike suhete spetsialist Raahel 
Apsalon. Neid artikleid loeti kokku 
6514 korral

 ◦ 11 Lääneranna Teataja paberlehte 
anti välja 

 ◦ 19 lehekülge oli keskmiselt ühes 
lehenumbris

 ◦ Esimest korda saadeti koos lehega 
lugejatele ka 2022. aasta seina- 
kalender

 ◦ 2700 on Lääneranna Teataja paber-
lehe tiraaž, millest 2618 läheb 
kojukandesse, 5 edastatakse Eesti 
Rahvusraamatukokku, 4 säili-
tatakse arhiivides ning ülejäänud 
jõuavad Lääneranna valla raamatu- 
kogudesse ja teeninduskeskustesse

 ◦ Lääneranna Teataja veebiportaalis 
on võimalik lugeda ka paberlehte 
aadressilt ajaleht.laaneranna.ee/
paberleht. Aasta jooksul on seda 
tehtud koguni 3259 korral

 ◦ 1649 € õnnestus vähendada lehe 
kulude eelarvet (lehe trükk, keele-
toimetus ja laialivedu) ja 633 € 
õnnestus kasvatada Lääneranna 
Teataja tulude eelarvet (reklaami 
müük)

 ◦ 1 inimene, töötab Lääneranna 
Teataja toimetuses – toimetaja. Ta 
haldab nii veebi- kui paberlehe sisu, 
vastutab lehe eelarve eest, kirjutab, 
kogub ja toimetab artiklid ning 
kujundab ja küljendab igakuise 
lehe, mida ta teeb lisaks valla ava-
like suhete spetsialisti tööle.
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Lääneranna Vallavalitsuse otsused | Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. detsember 2021 – 10. jaanuar  2022 
toimus neli Lääneranna Vallavalitsuse istungit. 

Lisaks toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sot-
siaaltoetuste määramine ja maksmine, pärimismenet-
luse algatamine, huvihariduse ja -tegevuse toetuste eral-
damine, hoolekandeasutuses hooldamise võimaldamine, 
hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine, 
maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine 
ja korrastamine, ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, 
puurkaevu asukoha kooskõlastamine ja kooskõlasta-
mise taotluse rahuldamata jätmine,  korraldatud jäätme- 
veoga liitumise kohustusest vabastamine, hajaasustuse 
programmi toetuse kasutamise aruande heakskiitmine, 
otsustati järgmist:

 » 09.12.2021 korraldusega nr 944 kinnitati Lääneranna 
Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur, teenistus-
kohtade koosseis ja nõuded, millega muudeti arendus- 
osakonna maa- ja arendusspetsialisti, arendus- ja 
hankespetsialisti ja planeeringute spetsialisti ameti-
kohad tippspetsialisti ametikohtadeks. Kehtetuks tun-
nistati Lääneranna Vallavalitsuse 29. novembri 2021 
korraldus nr 904 „Lääneranna valla ametiasutuse 
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine”.

 » Korraldati sotsiaal- ja eriteenuse hankemenetlus 
alla riigihanke piirmäära jäävate psühholoogilise 
nõustamise teenuse ja juhtumipõhise perenõusta-
mise teenuse osutamise hankelepingute sõlmimiseks. 
Hankemenetluste korraldamise eest vastutavaks isi-
kuks määrati hankespetsialist Rein Kruusmaa. Pak-
kumuste hindamise kriteeriumiks oli madalaim hind. 
Hange viidi läbi elektrooniliselt päringute esitamisega 
viiele ettevõtjale. Tähtajaks esitati 4 pakkumust. 
Odavaima ja kalleima pakkumuse maksumused eri-
nesid enam kui neli korda. Kahe kallima pakkumuse 
maksumused ületasid hankija eelarveliste vahendite 
võimalusi. Perenõustamise teenuse osutamist kõikides 
asukohtades ei pakutud. Lõpetati hankemenetlus ja sõl-
miti nõustamisteenuse lepingud alljärgnevalt: OÜ-ga 
Murrik Koolitused, koolitused psühholoogilise nõusta-
mise teenuse osutamiseks asukohtades 1, 4 ja 5 ning 
perenõustamise teenuse osutamiseks asukohtades 1, 
2, 3, 4, 5 ja 9; OÜ-ga Nordic Dementia Research Center 
psühholoogi teenus osutamiseks ning psühholoogilise 
nõustamise teenuse osutamiseks asukohtades 3, 6, 8 ja 
9. Tagasi  lükati pakkumused teenuse maksumuse vas-
tuvõetamatuse tõttu, OÜ 8feh pakkumus psühholoogi-
teenuse osutamiseks asukohtades 4 ja 5, MTÜ Moreno 
Keskus pakkumus psühholoogiteenuse osutamiseks 
asukohtades 1, 2 ja psühholoogilise nõustamise teenuse 
osutamiseks asukohas 2. OÜ-le Murrik Koolitused tehti 
ettepanek perenõustamise nõustamisteenuse lepingu 
sõlmimiseks pakkumuse maksumusega asukohtades 
6, 7 ja 8. Kordushange korraldatakse teenuseosutajate 
leidmiseks psühholoogiteenuse osutamiseks asukohta-
des 1, 2, 4 ja 5 ning psühholoogilise nõustamise teenuse 
osutamiseks asukohas 2.

 » Virtsu alevikus asuva Jaama tänava lõik, mis asub 
Jaama tn 7 kinnisasjal, ei ole avalikuks kasutamiseks 
määratud. Jaama tänav on kogu ulatuses kasutuses 
Virtsu aleviku asulasisese teena ning Lääneranna vald 
kavandab 2022. aastal Jaama tänava teekatte remonti, 
mille käigus tahetakse ehitada tänavale tolmuvaba 
kate. Koostatavas Lääneranna valla üldplaneeringus 
kavandatakse Jaama tänava kasutusele võtmist avali-
kult kasutatava teena kogu teeregistrisse kantud ula-
tuses. Lääneranna vallal puudub praegu õigus Jaama 
tänava avalikuks kasutamiseks määramata lõigul täita 

tee omaniku ülesandeid ja kohustusi ning kanda vas-
tutust. Algatatakse avalikes huvides sundvalduse sead-
mise menetlus Jaama tn 7 kinnisasja läbival Jaama 
tänaval. Sundvalduse seadmise menetluse algatamise 
teade toimetatakse kätte kinnistuomanikule. Kavandat-
ava sundvalduse maa-ala plaan on otsuse lisa.

 » Eraldati ühekordset toetust 1995 eurot Lihula Südame-
kodu OÜ-le igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks 
vajalike ruumidega seotud kulude osaliseks katmiseks.

 » Vastavalt 16.12.2021 korralduse nr 956 lisale kinnitati 
Lääneranna valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 
muutmine perioodiks  01.01–31.12.2021. 

 » Moodustati Lääneranna Raamatukogu nõukogu järg-
mises koosseisus: Janar Sõber – vallavolikogu hari-
dus-, kultuuri- ja noorsootöökomisjoni esimees,  Aet 
Morševitski, Arno Peksar, Virve Kepp, Merike Pikk-
mets. Kehtetuks tunnistati Lääneranna Vallavalitsuse 
20.12.2019 korraldus nr 868 „Lääneranna Raamatukogu 
nõukogu moodustamine”.

 » Lubati OÜ-l Pariisi Tuled korraldada 30. detsembril 2021. 
a Lihula Konsumi taga parklas avalik üritus „Ilutulestik” 
ja Kaitseliidu Lääne maleval korraldada 08. jaanuaril 
2022. a Lihula linnas asuva Vabadussõja mälestussamba 
juures avalik üritus „Kaitseliidu Lääne maleva Lihula 
üksikkompanii 97. aastapäeva pidulik rivistus”. Avaliku 
ürituse korraldamisel tuleb järgida Lääneranna valla 
jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõudeid. 

 » Politsei- ja Piirivalveametile antakse  üürile  ja sõlmi-
takse  tähtajatu üürileping alates 01.01.2022, aadressil 
Jaama 1, Lihula linn asuv Lääneranna valla omanduses 
olev ruum Lääneranna valla vallamajas arvestusliku 
pinnaga 15 m² üürihinnaga 45 €/kuus.

 » Eraldati projekti omaosaluse toetust Metsküla Kul- 
tuuriühing MTÜ-le projekti „Sportlike mängulaudade 
soetamine Metsküla rahvamajja” 155 eurot.

 » Elektrilevi OÜ esitas taotluse sundvalduse seadmiseks 
Kõima külas asuvale Laanealuse tee kinnisasjale. Laa-
nealuse tee kinnisasi on Lääneranna valla omandis. 
Koostatud  on projekt, mis näeb ette Laanealuse tee 
kinnisasjale uute 10 kV elektri maakaabelliinide ehi-
tamist. Lääneranna vald on projekti kooskõlastanud. 
Lääneranna Vallavalitsus veendus, et tehnovõrk on 
projekteeritud optimaalselt ning tehnovõrgu ehitamine 
mõnes muus kohas, Laanealuse tee kinnisasja kasuta-
mata, põhjustaks ülemääraseid kulutusi. Otsustati 
seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Lääneranna 
vallas Kõima külas asuvale Laanealuse tee kinnisasjale 
katastritunnusega 33404:001:0180. 

 » Määrati osaühing Lihula Soojus nõukogu volituste keh-
tivuse tähtajaga 31.12.2024. a koosseisus Jaak Kastepõld, 
Margus Källe, Aare Lauren. Nõukogu tegevuses  osale-
mise eest makstakse  2021. aastal  tasu kõigile eelpool 
nimetatud liikmetele 500 eurot.

 » Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri Reet Rehtlale seoses juubelisün-
nipäevaga ja Anu Kurmile 20 aastat kestnud südamega 
tehtud töö eest Virtsu Kooli muusikaõpetuse õpetajana 
ning seoses juubelisünnipäevaga.

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 26.11.2020. a kor-
ralduse nr 907 „Lääneranna valla kriisikomisjoni koos-
seisu kinnitamine” punkti 1 alapunkti 1.1. ja sõnastati 
see järgmiselt: „1.1. Ene Täht – Lääneranna vallavanem, 
kriisikomisjoni esimees;” Tunnistati kehtetuks Lääne-
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ranna Vallavalitsuse 26.11.2020. a korralduse nr 907 
„Lääneranna valla kriisikomisjoni koosseisu kinnita-
mine” punkti 1 alapunkt 1.9.

 » Muudeti Lääneranna valla 2021. a hankeplaani ja lisati 
sellesse lihthankemenetlusega riigihange „Lihula mõisa 
baltisaksa ekspositsiooniruumide restaureerimistööd” 
eeldatava maksumusega 130 000 €. Määrati hanketeate 
avaldamise ajaks detsember 2021 ning hanke korral-
damise ja hankelepingu täitmise eest vastutavaks isi-
kuks Rein Kruusmaa.

 » Kinnitati kiire internetiühenduse rajamist vajavate 
Lääneranna asulate eelisnimekiri.

 » Anti üürile Lääneranna valla omanduses olev sot-
siaaleluruum aadressil Keskuse tee 9–3, Kõmsi küla, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond, arvestusliku pinnaga 
28,8 m² ja tuba Lääneranna valla omanduses olevas 
eluruumis aadressil Noorte 12, Varbla küla, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond, arvestusliku pinnaga 13,2 m².

 » Pärnumaa Omavalitsuste Liidu Üldkogu otsusega 
on alates 13.01.2020 moodustatud POL-i büroo koos-
seisu sisekontrolli nõuniku töökoht. POL on sõlminud 
tööülesannete täitmiseks töölepingu. Lääneranna Val-
lavalitsus on sõlminud Tori, Saarde, Põhja-Pärnumaa 
ja Häädemeeste Vallavalitsusega koostöölepingu sise-
kontrolli nõuniku tööülesannete täitmiseks. Kinnitati 
sisekontrolli nõuniku 2022. aasta tööplaan järgmiselt: 
sularahatehingute vastavus õigusaktides kehtestatud 

nõuetele Lääneranna Vallavalitsuse hallatavates asu- 
tustes, läbiviimise aeg, jaanuar–veebruar 2022. 
Tööplaan vaadatakse üle ja muudetakse vajadusel 2022. 
aasta juunikuus.

 » Kinnitati Lihula Lasteaia direktori vaba ametikoha täit-
miseks korraldatud avaliku konkursi võitjaks Palmi 
Lahe. Vallavanem sõlmib Lihula Lasteaia uue direk- 
toriga tähtajatu töölepingu tagasiulatuvalt 4. jaanuarist 
2022.

 » Vello-Kaid Soe esitas avalduse loa saamiseks Lääne-
ranna valla vapi kujutise kasutamiseks suveniir 
mälestus- ja meenemüntidel. Anti Vello-Kaid Soele 
luba kasutada Lääneranna valla vapi kujutist suveniir 
mälestus- ja meenemüntidel järgmistel tingimustel: 
vapi kujutist peab kasutama koos valla nimega, vapi 
kujutist peab kasutama väärikalt, vapi kujutist peab 
kasutama vastavalt Lääneranna Vallavalitsuse antud 
loale ja selles sätestatud kasutamise viisile ning vas-
tavalt muudele Lääneranna valla sümboolika kasuta-
misele kehtestatud nõuetele.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kuusteist 
eelnõud.

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

Lääneranna Vallavolikogu otsused | Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja

13. jaanuaril 2022 toimus Lääneranna Vallavolikogu II 
koosseisu neljas istung, kus osales 18 vallavolikogu liiget. 
Päevakorda kinnitati 19 punkti. Vastu võeti 7 määrust ja 
9 otsust.

 » Aliis Kevvai Riigimetsa Majandamise Keskusest esitas 
Lääneranna valla territooriumil asuva riigimetsa ter-
viktutvustuse.

 » Otsustati jätta Rame külas Kristjani kinnisaja oman-
damiseks esitatud loataotlus läbi vaatamata, kuna taot-
leja ei ole esitanud kinnisasja sihtotstarbelise kasuta-
mise tegevuskava.

 » Otsustati seada sundvaldus Lääneranna valla kasuks 
Virtsu alevikus asuval Jaama tn 7 kinnisasjal ja määrata 
Jaama tänava Jaama tn 7 kinnisasja läbiv lõik avalikult 
kasutatavaks teeks.

 » Otsustati arvata Lihula Vallavolikogu 11.12.2002 otsuse 
nr 67 lisaks 1 „Vaba põllumaa erastajate nimekiri” ole-
vast tabelist välja maatükki nr 33-II puudutav rida.

 » Otsustati omandada Lääneranna vallale vajalik Nehatu 
külas asuv Raatsiotsa tee kinnisasi katastritunnusega 
43001:001:1050, kinnistu nr 2871732 ja võõran-
dada Lääneranna vallale mittevajalik Lihula linnas 
asuv Pärnu maantee L3 kinnisasi katastritunnusega 
43001:001:0863, kinnistu nr 20603050.

 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määrust 
nr 7 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeeri-
mine”.

 » Enampakkumise korras otsustati võõrandada asusta-
mata neljatoaline korter aadressil Lõpe keskus 4–1, Lõpe 
küla, Lääneranna vald alghinnaga 3000 eurot. Korter 
asub elamus ehitusregistri koodiga 103006834, mis paik- 
neb katastriüksusel 33402:001:0217. Kinnisturaamatu 
registriosa nr 4389106 moodustab 779/8573 mõttelist 

osa kinnisasjast, mille eluruumi reaalosa pind on 77,9 
m². Korter on tsentraalse küttega.

 » Kehtestati Lääneranna valla finantsjuhtimise kord.

 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse 
nr 12 „Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise abi and-
mise kord, millega määrati sünnitoetuse suuruseks 700 
eurot. Sünnitoetuse summa makstakse välja kahes osas, 
millest esimene osa on 350 eurot ja teine osa 350 eurot. 
Määrust rakendatakse alates 01.01.2022.

 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määrust 
nr 25 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord”. 
Määruse muutmine on tingitud riiklikust huvihariduse 
ja huvitegevuse toetuse vähenemisest 30% võrra. Sel-
lest tulenevalt ei ole edaspidi võimalik hüvitada huvite-
gevusega seotud võistlustel või konkurssidel osalemise 
osalustasu ega transpordikulu ning muid huvitegevuses 
osalemisega seotud kulusid. Vald hüvitab huvitege-
vuse transpordikulu huvitegevuse asukohta saamiseks 
määraga 0,10 €/km, kuid mitte rohkem kui 30 eurot 
kuus.

 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määrust 
nr 3 „Lääneranna Vallavalitsuse põhimäärus”. Valla-
valitsusse jääb hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond, 
majandusosakond, rahandusosakond ja vallakant-
selei. Vallavalitsuse struktuuriüksuste ülesanded, 
õigused ja kohustused sätestatakse struktuuriüksuste 
põhimäärustes. Struktuuriüksuste põhimäärused kin-
nitab vallavalitsus korraldusega.

 » Kinnitati Lääneranna valla ametiasutuste struktuur ja 
teenistuskohtade koosseis.

 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määrust 
nr 4 „Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse palga-
juhend”.
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 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017. a otsust 
nr 12 „Lääneranna Vallavalitsuse liikmete arvu ja 
struktuuri ning koosseisu kinnitamine” ning kinnitati 
vallavalitsuse liikmeks Jane Mets.

 » Kehtestati Lääneranna Vallavolikogu esimehele, ase- 
esimehele, volikogu volituste perioodiks moodustatud 
komisjoni esimehele ja aseesimehele ning volikogu liik-
mele Lääneranna Vallavolikogu tööga seotud ülesan-
nete täitmise ning volikogu tööst osavõtu eest tasude 
maksmise tingimused ja kord.

 » Vallavanemale määrati töötasu ja hüvitised. Vallava-
nema palk ei muutunud, määrati aastane kütusekulu-
limiit 3500 liitrit ja mobiiltelefoni limiidivaba kasuta-
mine.

 » Otsustati katkestada Lääneranna valla 2022. aasta 
eelarve II lugemine ja jätkata lugemist järgmisel voli-
kogu istungil.

 » Tegevusgruppide Kodukant Läänemaa ja Pärnu Lahe 
Partnerluskogu esindajad tutvustasid oma organisat- 
siooni tegevust ning Lääneranna valla osalemist tege-
vusgruppides. Volikogu otsustas, et jätkatakse kuulu-
mist mõlemasse gruppi senistes piirides.

 » Otsustati anda Lääneranna valla teenetemärgid Irèn 
Sieberkile, Anneli Pikkmetsale ja Silvia Lotmanile.

Järgmine Vallavolikogu istung toimub 10. veebruaril 2022.

Lääneranna Vallavolikogu teeb koos
vallavanemaga Läänerannale tiiru peale | Eeva Helme 

Lääneranna Vallavolikogu liige

N agu me kõik teame, siis Lääneranna vald paikneb 
tohutu suurel alal. Et vastvalitud volikogu liikmed 

saaks ette aktuaalseima pildi vallas asuvatest asutustest ja 
oludest, otsustati vallavanem Ene Tähe ja volikogu liikme-
tega teha vallale tiir peale. Kokku korraldatakse neli väl-
jasõitu (Hanila, Varbla, Lihula ja Koonga piirkondadesse), 
millest esimesest annan väikese ülevaate.

Läinud aasta 17. detsembril käisime Tuudil, Metskülas, 
Kõmsil ja Virtsus.  Väljasõit oli tõesti väga tore ja mulle ka 
väga vajalik. Olen senini ju ikka tuttavam vaid ühe piirkon-
naga. 

Käisime raamatukogudes, koolides, kultuuri- ja rahva- 
majades ning kohtusime liialdamata eriliste inimestega. 
Niikaua kuni jätkub niisugust indu, nutikust ja elujanu, 
niikaua püsivad ja isegi vaikselt kasvavad need kogukon-
nad. 

Uskumatult palju on oma jõudude ja oma rahaga ära tehtud. 
Kui poleks niisuguseid inimesi kohapeal, ei oleks võimalik 
nt pidada Metsküla kooli. Kõmsil on küll suurem kogukond, 
aga jällegi kohaliku elu esimesed mootorid on kultuuri-
maja, noortetoa ja lasteaed-algkooli juhid. Lasteaia ja kooli 
hoones oli vaja mõned aastad tagasi teha pisiremont. Lap-
sevanemad otsustasid oma jõududega asja ära korraldada. 
Nii nagu remonttöödega ikka, läks maht planeeritust palju 
suuremaks, ja töö käis kogu suve ja suvepuhkuste ajast. 
Tulemus on ilus aga tänaseni. Teine mootor, mis külad elus 
hoiab, on lapsed. Seepärast ei tohiks sentimeetritki järele 
anda, kui eelarves hakatakse kulusid laste arvelt kokku 
hoidma. Ja siin tegelikult peaks tulema riik palju rohkem 
appi. Me oleme üks Eesti ja ei ole normaalne, et ühes oma-

valitsuses on raha nii ülearu, et pole enam muud teha, kui 
see punase värvina maha valada, teistes aga murtakse päid, 
kas tuleval sügisel saame üldse kõik need seitse kooli lahti 
teha. 

Järgmiseks jõuan meie ringkäigu kõige raskema kohtumise 
juurde – Metsküla raamatukogu. Raamatukogu asub kahe-
kordse kortermaja teisel korrusel. Majas pole vett ega 
kanalisatsiooni. Vett ei ole saanud sisse panna, sest muud 
elu majas pole ja majal pole vastavat küttesüsteemi. On 
ahjud, mida saab kütta, aga kordamööda, sest korsten ei 
pea vastu. Kütmiseks peavad töötajad (vanemad naised) 
tassima õuest puud teisele korrusele. Selgelt oli tuntav 
sealsete töötajate stress kogu olukorrast. Need kaks naist 
armastavad oma tööd ning mõistavad, kui oluline on raa-
matukogu olemasolu kogukonnale. 

Aasta 2022 on riiklikul tasemel kuulutatud raamatukogude 
aastaks. Tahaks väga loota, et see ei piirdu järjekordselt 
kleepsude või vimplite jagamisega raamatukogudele teks-
tiga à la „Lugeda on mõnus” vms, vaid keskendutaks reaal-
sete lahenduste leidmisele, et raamatukogud üldse püsima 
jääksid. 

Vallavolikogu liikmed on lõpuks ikkagi rahva enda saadikud 
võimu juures, et muuta ühise tööga meie oma piirkonna 
rahva elu paremaks. Astudes kõik üksteisele sammukese 
lähemale, saab tekkida sarnane vaatepunkt ning dialoog 
kõigi osapoolte vahel. Pole n-ö eemalt vaatamist või veel 
enam – arvamist. Ühiste kohtumistega saame jõuda ka 
suurepäraste arusaamade ja lahendusteni meie kõigi 
jaoks.

Esimene väljasõit / Foto: erakogu Teine väljasõit Varbla piirkonda / Foto: erakogu
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Sotsiaaltöö spetsialistide  
kontaktid:

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

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

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

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

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

Lääneranna vallas saab energiakulude
hüvitamise taotlusi esitada 10. jaanuarist

2022. aastal eterniidi kogumisringi ei toimu

L ääneranna Vallavalitsus esitas 2021. aasta oktoobris 
Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse, et 

saada rahastus eterniidi kogumisringi korraldamiseks. 
Taotlus esitati 150 tonni eterniidi kogumiseks. 

Kahjuks peame teatama, et Lääneranna vald sellel korral 
rahastust ei saanud, mistõttu ei toimu 2022. aastal eternii- 

di tasuta kogumist. Seekord said rahastuse eterniidi kogu-
miseks põhiliselt Põlva, Võru ja Valga maakonna omavalit-
sused. Keskkonnainvesteeringute Keskuse teatel avatakse 
uus taotlusvoor rahastuse saamiseks käesoleva aasta teises 
pooles. Lääneranna Vallavalitsus kavatseb kindlasti taot-
lusvooru avanemisel vastava taotluse esitada.

TEATED

Liini nr L32 Virtsu–Risti hommikune reis muutub
osaliselt nõudepõhiseks

A lates 10. jaanuarist 2022 muudeti liini nr L32 
Virtsu–Risti hommikune reis väljumisega kell 06.30 

Virtsu sadamast osaliselt nõudepõhiseks.

Sõitjad, kes soovivad bussile tulla Virtsu sadamast kuni 
Lihulani jäävatest peatustest, peavad oma sõidusoovist 
bussifirmat eelnevalt teavitama. Helistada tuleb hiljemalt 
sõidule eelneva päeva kella 18.00-ks telefonile 640 4000.

Nõudepõhisele teenusele minnakse üle sellepärast, et 
antud reisil on sõitjaid väga vähe ja tihti sõidab buss hoopis 
tühjalt. Sõitjatel palutakse edaspidi arvestada sõidusoovist 
etteteatamise vajadusega ning seda võimalust julgelt ka 
kasutada.

Lisainfot saab küsida Pärnumaa Ühistranspordi infotele-
fonilt 17018 ja vaadata veebilehelt www.peatus.ee.

Kes saab hüvitist? Kui suur võiks olla toetus? Kuidas taotlust esitada?

Taotluse saad esitada oma kohalikule 
omavalitsusele, kuhu oled sisse kirjutatud.

Selleks on vaja:

 pereliikmete isikukoode

 taotluskuu sissetulekuid

 taotluskuu energiaarveid

 kui oled üürnik, siis ka üürilepingut või  
 kasutuslepingut

Perekonnaks loetakse isikud, kes elavad 
ühises eluruumis. Määravaks on nende 
peamine või alaline elukoht.

 
Saad esitada ka ühe taotluse mitme   
kuu peale. Toetust saab küsida alates   
2021. aasta septembrikuu arvetest.

Taotluse saad esitada oma linna või 
valla kodulehele minnes e-kanalite kaudu 
või vajadusel paberkandjal linna- või 
vallavalitsuses kohapeal.

Kui asi tundub keeruline, pea nõu oma 
lähedastega ja võta oma koduvalla või 
-linnaga ühendust – seal osatakse  
kindlasti aidata. 

Energiatoetus aitab kuni keskmise
sissetulekuga peredel keerulise aja 
kergemaks teha. Taotle julgelt, see  
ongi mõeldud Eesti inimestele. 

Millist toetust  
saab kõrge  

energiaarve puhul?

elekter gaas kaugküte

Kõrge energiahind on Eesti kodudes sel talvel 
paraku sage kaaslane. Selle tasandamiseks on 
valitsus kõigile Eesti elanikele juba appi tulnud 
sellega, et elektri võrgutasu on poole väiksem 
ja gaasi võrguteenuse tasub riik tervenisti – 
seda näed oma võrguteenuste arvetel.

Valitsus on kehtestanud alates 2022. aasta 
jaanuarist elektri- ja gaasiarvetele ka hin-
nalae, millest ülejääva osa riik automaat-
selt kompenseerib. Esiteks kehtib hinnalagi  
kodutarbijatele 12 senti kWh kohta elektritar-
bimisele kuni 650 kWh. See tähendab, et kui 
elektri hind kas börsil või fikseeritud hinnaga 
paketis ületab 12 senti kWh, maksab selle 
osa elektriarvest kinni riik. Sina ise selleks 
midagi tegema ei pea, elektrimüüja edastab 
juba arve, kus hinnalage ületav osa on juba 
maha arvestatud.

Teine hinnalagi kehtib gaasihinnale. See on 
kodutarbijatele 65 eurot MWh kohta, seda 
ületava osa kompenseerib riik täielikult kuni 
tarbimiseni 2,75 MWh.

Sellele lisanduvalt on 2021. aasta septemb-
rist märtsini võimalik taotleda ka sihitud toe-
tusmeedet. Kui Sinu pere sissetulek on keskmi-
se suurusega või väiksem, siis saad taotleda  
hüvitist kaugkütte, elektri ja gaasiarvete  
hinnatõusu eest. Ole julge seda tegema!

Hüvitise maksmine sõltub kahest asjast. 

Esiteks sellest, kui suur on Sinu pere kuu- 
sissetulek. Teiseks sellest, kui palju olid Sinu 
kodu energiaarved tavapärasest kallimad.

Kui elad üksi ja saad kuus kätte 1126 eurot või 
vähem, siis on see toetus mõeldud just Sulle.

Kui peres on rohkem inimesi, siis arvestatakse 
toetuse saamise piir lähtuvalt kõigi nende 
sissetulekutest ühe täiskasvanu kohta 1126 
eurot kuus

iga järgmise kohta vähemalt 14-aastase 
inimese kohta 563 eurot

13 või nooremate laste kohta  338 eurot.

 
Näiteks, kui peres on kaks täiskasvanut, 
15-aastane ja viieaastane laps, siis peaks 
toetuse saamiseks kogu pere panga- 
kontole kantav ehk netosissetulek olema 
1126+2x563+338=2590 eurot või väiksem.

Sissetulekutena lähevad arvesse palk, pen-
sion, lastetoetus, renditulu, ettevõtlustulu,  
dividendid, hüvitised jne. Sissetulekute hulka 
ei arvata nt lähedastelt saadud toetusi, õppi-
mist või töötamist soodustavaid stipendiume 
ja toetusi, riigi ning linna ja valla ühekordseid 
või sissetulekutega seotud toetusi ja puude-
toetusi (v.a puudega vanema toetus). 

Hüvitatakse 80% elektri, gaasi ja kaugkütte 
hinnatõusu osast, mitte kogu arve.

Täpsemalt makstakse toetust 80% energia 
koguhinnast, mis ületab  

elektril 
120 €/MWh (12 s/kWh),

gaasil  
49 €/MWh (4,9 s/kWh),

kaugküttel  
78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Ise keerulisi arvutusi tegema ei pea!  
Soovi korral saad toetuse ligikaudse suuruse 
arvutada rahandusministeeriumi kodulehel.
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Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2022 |

H ajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. 
veebruarist kuni 1. aprillini 2022. a. Programmi 

eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele 
peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata 
kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkon-
dades. 

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate 
majapidamiste jaoks veevarustussüsteemide, kanalisat- 
sioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete 
elektrisüsteemide rajamiseks.

Programmi tingimused
 » taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. 

jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapida- 
mine, millele projektiga toetust taotletakse;

 » taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt 
katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni 
toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele pro-
jektiga toetust taotletakse;

 » taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude mak-
suvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;

 » projektil võib olla kaastaotleja(id). Kaastaotlejale keh-
tivad samad tingimused kui taotlejalegi;

 » taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasuta-
mise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kin-
nitatud;

 » taotlus tuleb esitada iga toetatava valdkonna 

kohta eraldi;

 » projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu 
sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõp-
penud 31. oktoobriks 2023;

 » maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise 
kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks 
loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist 
saadud toetuse summa;

 » omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt 
33% projekti kuludest.

Taotlusi saab esitada Lääneranna Vallavalitsusele alates 
01.02.2022 ja esitamise tähtpäev on 01.04.2022.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada 
paberkandjal Lääneranna Vallavalitsusele või digitaalselt 
allkirjastatult e-posti aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee 

Taotlusvormid ja programmi täpsemad tingimused on leita-
vad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt www.rtk.ee/
meede-hajaasustuse-programm

Lisainfo
Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK): Tiina Loorand, telefon 663 
1888, e-post tiina.loorand@rtk.ee 

Lääneranna Vallavalitsus: Maia Leola, keskkonnaspetsia- 
list, telefon 477 2732, mobiil 5384 3447, e-post maia.leola@
laaneranna.ee

Maia Leola 
Keskkonna- ja arendusspetsialist 

TEATED

1. ISEANKURDUV MAHUTI - otsene rahaline kokkuhoid betoonist
ankurdusplaadi soetamiselt. Lisakslihtsam ja kiirem paigaldus.

2. VÄGA MUGAV HOOLDADA - hooldusvabasid puhasteid ei ole
olemas. Kuna biopuhasti ostetakse väga pikaks ajaks, siis on väga 
oluline pöörata tähelepanu hooldusvajadusele.

3. EEMALDATAV MAHUTISISENE SÜSTEEM - on ääretult tähtis, et 
seadmeid saaks mahutist kätte lihtsalt. Reovee mahutis on väga 
agressiivne keskkond ning tõrgete ja ummistuste eemaldamine 
peab olema lihtsalt teostatav.

4. TARK SÜSTEEM - kõik tõrked salvestatakse ja kuvatakse kontrolleri 
ekraanil. Nii on lihtne küsida nõu meie infonumbrilt

5. KÕIGE TÄHTSAM! - meil on päriselt ka olemas mõistliku hinnaga
hooldusteenus. Me ei tea kedagi, kellel veel oleks.

LISAKS EELNEVALE
Tänaseks oleme Eestis müünud juba üle 1200 väikepuhasti.
Meie seadmetel on olemas CE sertifikaat.
Meil on tooted reeglina laos kohe olemas.
Korraldame transpordi objektile ja aitame paigaldusel.

Oleme tänulikud, kui pöördute meie poole!
Puhastid.ee meeskond
Otto-Graf GmbH ja Klaro GmbH ametlik partner

5 PÕHJUST,
miks valida just Gra� biopuhasti!

E-post: info@puhastid.ee • Tel: 5322 5822
www.puhastid.ee

...................................................

...................................................
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Vastulause Lääneranna Teatajas nr 45 ilmunud artiklile.
Jahiseadusest ja jahimaa kasutusõigusest |

P ärnumaa Jahimeeste Liidu juhatuse esimees Uno 
Kask on meie ajalehes avaldanud oma kirjutises vale 

informatsiooni Vana-Varbla jahipiirkonna kasutusõiguse 
loa taotlemise ja kasutamise kohta. Jääb mulje, et juhatuse 
esimees ei ole aru saanud, et jahimaa on saanud omanikud 
ja neil on õigus oma maad kasutada oma soovi  kohaselt.

Jahiseaduse § 6 sätestab maaomaniku õigused jahinduses.

Maaomanikul on õigus käesoleva seadusega sätestatud ula-
tuses ja korras:

1. korraldada oma maal väikeulukijahti;

2. sõlmida kokkulepe jahindustegevuse korraldamiseks 
oma kinnisasjal;

3. seada oma maal tingimusi või jahipidamine keelata;

4. algatada jahipiirkonna kasutaja väljavahetamine;

5. teha ettepanekuid jahindusnõukogule jahipiirkonna 
piiride muutmiseks.

Jahiseaduse § 5 sätestab, et „jahipiirkond on suurulukijahi 
pidamiseks moodustatud ala”.

Pärnumaa Jahimeeste Liidu kasutada on Pärnumaal 22 
jahipiirkonda. Need on jäänud kaugest vene ajast. Jahi-
meeste Liit müüb maaomanike maadele suuruluki jahilube, 
kusjuures seda tehakse valikuliselt. Ulukid elavad ja toitu-
vad omanike maadel, kuid nende küttimise eest korjab raha 
(ja mitte vähe) Jahimeeste Liit, kellel ei ole maaomandiga 
mingit seost.

Jahiseadus kehtib 2013. aastast, kuid Pärnumaa Jahimeeste 
Liidul ei ole Vana-Varbla jahipiirkonna maaomanikega 
jahimaa kasutamise lepinguid. Maaomanikud ei usalda 
õigustatult võõrastega sõlmida lepinguid – kes teab, millega 
asi lõpeb. Pärnumaa Jahimeeste Liidu kontaktisikute kohta 
võite leida internetist infot, nagu ka selle kohta, kui kohali-
kud ja mitmendat põlve jahimehed nad on.

Jahiseaduse § 20 lõike 1 punkt 3 alusel lõpeb jahipiirkonna 
kasutusõiguse loa kehtivus, kui kehtivuse tähtaeg on möö-
dunud. Pikendamisega on praegused kasutajad leidnud 
nn JOKK-skeemi, kuidas pääseda avatud menetlusest. 
Avatud menetlusega lõppeks ka Pärnumaa Jahimeeste 
Liidu 22 kasutusloast suurema osa kasutusõigus. Kask 
Uno väide, et kasutusõiguse lubade pikendamine on ainus 
seaduslik võimalus jahipidamise jätkamiseks Vana-Varb- 
la jahipiirkonnas, on leebelt öeldes pahatahtlik. Varbla 
jahimehed peavad ka edaspidi jahti jahiseaduses sätestatud 
tingimustel ja korras.

Jahiseaduse § 20 lõige 2 punkt 2 kohaselt „jahipiirkonna 
kasutusõiguse luba tunnistatakse kehtetuks kui maa- 
omanikud, kellele kuulub vähemalt 51%  jahimaa pindalast 
ja 51% kinnisasjadest, on selleks esitanud ühise taotluse”. 
Vana-Varbla Jahiselts on esitanud  Keskkonnaametile 
maaomanike ühise taotluse Pärnumaa Jahimeeste Liidule 
antud Vana- Varbla jahipiirkonna kasutusloa kehtetuks 
tunnistamiseks. Seejärel toimub jahiseaduses sätestatud 
korras avatud menetlus Vana-Varbla jahipiirkonna kasu-
tusõiguse andmiseks. Kasutusõiguse luba on õigus saada 
jahiseaduse § 14 lõige 1 punkt 1 alusel Eestis registreeritud 
juriidilisel isikul.

Heino Sabiin 
Lääneranna Vallavolikogu liige
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Lilli-Mai Vaan  22. XI 2021Lilli-Mai Vaan  22. XI 2021

Karl Jakob Urm  04. XII 2021Karl Jakob Urm  04. XII 2021

Oliver Esko  09. XII 2021Oliver Esko  09. XII 2021

Mia-Arabella Nahkor 30. XII 2021Mia-Arabella Nahkor 30. XII 2021

Maarja Tee  31. XII 2021Maarja Tee  31. XII 2021

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

(10.12–10.01.2022)

Eevi Liblik 27. VII 1941 – 15. XII 2021 

Aino Kamarik 04. X 1935 – 16. XII 2021 

Rein Lillemets 09. IX 1949 – 17. XII 2021 

Mehis Kubja 04. III 1935 – 17. XII 2021 

Enno Kivikas 14. VI 1938 – 18. XII 2021 

Laine Kindel 16. III 1929 – 18. XII 202 

Jaan Mets 16. IX 1950 – 22. XII 2021 

Heino Jõekallas 6. III 1945 – 26. XII 2021 

Malle Vest 27. IX 1939 – 30. XII 2021 

Eve Heinmets 24. XI 1963 – 02. I 2022 

Henn Merihein 25. X 1939 – 06. I 2022 

Silvia Mäemets  04. X 1932 – 06. I 2022 

Tea-Mari Jaansalu 01. IX 1942 – 07. I 2022

Avaldame lähedastele kaastunnet!

Elanike arv 5204Elanike arv 5204

  ◦◦ 2529 naised2529 naised

  ◦◦ 2675 mehed2675 mehed
Sündide arv 0 Sündide arv 0 
Surmade arv 4Surmade arv 4

Saabus elanikke 3 Saabus elanikke 3 
Lahkus elanikke 15Lahkus elanikke 15

Elanikkonna statistika Elanikkonna statistika 
1.–10. jaanuar 20221.–10. jaanuar 2022
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Aretustoetuse ühikumäärad tõusevad |

M aaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas 18. jaanu- 
aril määrusemuudatuse, millega tõstetakse põllu- 

majandusloomade aretustoetuse ühikumäärasid.

Maaeluministri sõnul on praegusel keerukal ajal sektori 
täiendav toetamine hädavajalik. „Eraldasime mullu kevadel 
põllumajandustootjatele erakorraliselt 15,8 miljonit eurot 

ning sügisel piima- ja sealihasektorile 5,5 miljonit eurot. 
Sihitud toetustega jätkame ka edaspidi.”

Kinnitatud määrusemuudatusega kehtestatakse ühiku- 
määrad, mida kasutatakse aretusühingule makstava maksi-
maalse toetussumma arvutamiseks. Toetuse tegelik suurus 
sõltub reaalsetest tõendatud kuludest.

Maaeluministeerium 
www.agri.ee
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Jalgpall
16.01.2022 Lõuna-Läänemaa Jalgpal-
liklubi rahvaliiga naiskond pidas teise 
kohtumise. Saalijalgpalli Rahvaliiga 
meistrivõistlustel kohtuti Kuristiku 
Gümnaasiumi võimlas JK Volta nais-
konnaga. Mäng tabeli liidri vastu oli 
ülimalt pingeline. Kahtlemata oli võõr-
sil 1:2 kaotus tabeli liidrile korralik 
saavutus. Lõuna-Läänemaa JK mängis 
koosseisus: Ann Meriste-White, Karin 
Mänd, Maarja Jalakas, Elise Ojap, 
Anni Ratas, Regle Kurnim ja Marjana 
Kuldsaar.

19.01.2022 mängiti Lihula spordi-
hoones Eesti naiste saalijalgpalli Rah-
valiiga järjekordne kohtumine. Lõu-
na-Läänemaa Jalgpalliklubi võõrustas 
kolmanda vooru mängus FC Esto-
nian Business Schooli naiskonda. 
Kodunaiskond näitas head jalgpalli 
ja võitis mängu tulemusega 3:0. Lõu-
na-Läänemaa JK mängis koosseisus: 
Regle Kurnim, Anna Luuk, Marjana 
Kuldsaar, Karin Mänd, Anni Ratas, 
Ann Meriste-White, Siret Põldäär ja 
Elise Ojap.

Kergejõustik
17. jaanuaril toimusid Pärnu Kerge-
jõustikuhallis TV10 Olümpiastardi 
Pärnumaa II etapi eelvõistlused. Osales 
ligemale 20 Pärnu linna ja Pärnumaa 

üldhariduskooli. Lääneranna Spordi- 
kooli õpilane Sten-Martin Viidemaa 
saavutas TV10 Olümpiastardi Pärnu-
maa etapil kaugushüppes uue isikliku 
rekordiga 4.61 väga kõrge II koha.

Lauatennis
16.01.2022 mängisid Lääneranna 
Spordikooli õpilased Haapsalu GP/
Läänemaa Rahvaliiga lauatennise 
uusaastaturniiril ning tõid kõik koju 
auhinnalised kohad. Keiro Ristikivi 
meeste rahvaliiga II koht. Parim kadett 
Hugo Jan Rummel. Parim minikadett 
Sten Andre Kukispuu. Treener Eduard 
Brok.

Maadlus
08.01.2022 toimus Põlvas selle aasta 
esimene maadlusvõistlus. Kokku oli 
tulnud 178 Eesti ja Läti noormaadlejat, 
nende seas 12 Lääneranna Spordikooli 
õpilast. Meie poodiumitulemused: 
Tüdrukud kaalukategoorias kuni 25 kg 
Mai-Kätriin Mölder I koht, kaaluukate- 
goorias kuni 35 kg Johanna Tšekenjuk 
III koht. Poisid poodiumitulemustele ei 
tulnud.

16.01.2022 toimus Kohtla-Järvel Kuld-
karukese maadlusturniir vaba- ja 
naistemaadluses lastele. Kokku oli 
tulnud 97 võistlejat 12 maadlusega 

tegelevast klubist. Lääneranna Spor-
dikooli esindas 8 noorsportlast. Meie 
tüdrukute poodiumitulemused: kaa-
lukategoorias kuni 44 kg Mia-Jessica 
Mölder I koht, kaalukategoorias kuni 
28 kg Marleen Takk III koht, kaaluka- 
tegoorias kuni 44 kg Ketely Alpius III 
koht. Poiste tulemused: kaalukategoo-
rias kuni 46 kg Lauri Laev III koht.

Spordiuudised | Periood: 
19. detsember – 19. jaanuar 2022

SPORT

PERSOON

Lääneranna vallas asusid tööle hariduse-, kultuuri- ja
sotsiaalosakonna juhataja ning Lihula Lasteaia direktor
Lääneranna Vallavalitsus valis avaliku konkursi alusel 
töötajad, kes asusid tööle 4. jaanuarist 2022. Hariduse-, 
kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajana asus tööle Jane 
Mets ning Lihula Lasteaia direktorina Palmi Lahe.

Jane Mets
Jane Mets on olnud ligi 11 aastat Pärnu abilinnapea, vastu- 

tades nii majanduse kui ka hariduse-, 
kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna eest. 

Viimased 4 aastat töötas ta Põhja- 
Pärnumaa vallavanemana. 

„30 aastat Pärnu volikogu liik-
meks olemist ning finantsjuhi, 
abilinnapea ja vallavanema 
rollis tegutsemist on andnud 

mulle kogemuse, mida ei ole 
võimalik üle hinnata,” annab 

Jane Mets oma pädevustest 
lühiülevaate. 

Komisjon põhjendas valikut pikaajalise 
töökogemuse ning väga heade teadmistega kõigis kolmes – 
hariduse-, kultuuri- ja sotsiaal- – valdkonnas..

Töö põhieesmärk on valla hariduse-, kultuuri- ja sotsiaal-
valdkonna strateegiline juhtimine ning igapäevase töökor-
ralduse tagamine.

Palmi Lahe
Palmi Lahe tutvus lasteaiaga 3. jaanuaril ning töösuhte 
alguseks määrati 4. jaanuar 2022, kui tööle asus ka Lääne-
ranna valla hariduse-, kultuuri- ja sot-
siaalosakonna juhataja Jane Mets.

Palmi Lahel on kaks magistrikraadi 
Tallinna Ülikoolist: informaatika 
alal ning alushariduse pedagoo-
gina. Ta on töötanud Tallinna 
Ülikoolis ja Tallinna Ehituskoo-
lis. Lahe viimaseks töökohaks 
oli haridusnõuniku positsioon 
Lääne-Nigula Vallavalitsuses.

Komisjoni otsus kujunes vastavalt 
koolieelse lasteasutuse direktori kvali- 
fikatsiooninõuetele, milleks on nii kõrghari-
dus kui ka pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid organi- 
satsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, 
personali-, ressursside ja enesejuhtimise valdkonnas.

Fotol Jane Mets / Foto: erakogu

Fotol Palmi Lahe / Foto: erakogu
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ESINEVAD VALLA KOLLEKTIIVID: 
KÕMSI KOOLI ÕPILASED, TANTSURÜHMAD 
HANIALE, VÄRTEN JA KIRIVÖÖ.
HANILA KAPELL, VATLA NAISANSAMBEL

AVASÕNAD JA TUNNUSTUSED
VALLAVOLIKOGU ESIMEES

ARMAND REINMAA JA
VALLAVANEM ENE TÄHT

EELREGISTREERIMINE
15. VEEBRUARINI / TEL. 525 3236 / LEA

E-POST: KOMSIRM@LAANERANNA.EE
WWW.FACEBOOK.COM/KOMSIRM

www.laanerannavald.ee

KÕMSI 
RAHVAMAJAS

PIDUPÄEVATORT

SUUPISTED

A V A T U D

„REMINDERS” JA
MADIS ARRO

LIVE-ANSAMBEL

ALATES KELL 20.00 PILET PEOLE 5€

* SOOVID TULLA BUSSIGA? ANNA SELLEST TEADA
OMA PIIRKONNA SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTILE.

KONTAKTID VALLA KODULEHELT VÕI TEL 472 4630

EESTI 104VABARIIK

LÄÄNERANNA VALLA PIDULIK KONTSERT JA PEOÕHTU
TEENETEMÄRKIDE JA TUNNUSTUSTE ÜLEANDMINE

ÜRITUSEL OSALEMINE VASTAVALT EESTI VABARIIGIS 
KEHTIVA KORRA ALUSEL VAATA: KRIIS.EE
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Kultuuri- ja rahvamajade
kontaktid

 » Kõmsi Rahvamaja | 525 3236 
komsirm@laaneranna.ee

 » Lihula Kultuurimaja | 477 8191 
kultuurimaja@lihula.ee 

 » Lõpe Klubi | 5660 0540 
lopeklubi@laaneranna.ee 

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

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

Lääneranna valla kultuurikava
Veebruar

02.02 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas animafilm „Peletiste pere-
kond 2”. Pilet 3 €

04.02 kell 19.30 Varbla rah-
vamaja väikeses saalis Varbla 
mälumängusarja 2021/2022 viies 
mäng. Info 5907 5712

05.02 kell 19.00 Lihula Kul-
tuurimajas Vana Baskini teatri 
romantiline komöödia „Lumeroos”. 
Osades Helgi Sallo, Voldemar 
Kuslap ja Harry Kõrvits. Piletid 
22/20 €. Piletite müük ja broneeri-
mine T–R kell 10.00–16.00 Lihula 
kultuurimajas või tel 477 8191. 
Piletid saadaval ka Piletimaailmas 
ja Piletilevis

06.02 kell 14.00 Karuse kirikus 
jumalateenistus – 5. pühapäev 
pärast ilmumispüha

07.02 kell 17.30 Varbla rahvama-
jas töötuba „Sõbrapäevaks voldime 
südamed raamatusse”.  Töötuba 
viib läbi Kertu Kaljur. Osalustasu 
5 €. Oma osalemisest teata 4. veeb-
ruariks tel 5907 5712 (Anneli)

09.02 kell 11.00 Mihkli pas-
toraadis vennastekoguduse piibli- 
ja palvetund

09.02 kell 19.00 Lihula Kultuuri- 
majas animafilm „80 päevaga 
ümber maailma”. Pilet 3 €

11.02 kell 12.00 Kõmsi rahvama-
jas Grafty Shafty Kangad ja An Di 
Stuudio kangaste ja valmistoodete 
sõbrapäevamüük. Avatud sõbra-
päeva kohvik (sularahas). Lisainfo: 
525 3236

12.02 kell 16.00 Lihula kultuuri-
majas tantsurühma Tantsulust 60+ 
10. sünnipäeva pidu. Tantsulised 
etteasted, külalised Saaremaalt ja 
Hanilast. Üritus on tasuta

12.02 kell 19.00 Virtsu Rahva- 
majas sõbrapäeva pidu. Tantsutab 
ansambel Kolm Soovi. Amorposti 
kaudu saad kauneid sõnu või 
šokolaadi saata. Tervituste ja 
soovilugudega disko. Hullutavaid 

hõrgutavaid jooke pakub lokaal 
Meelas Mutionu. Pilet eelmüügist 
10 €, kohapeal 15 €. Lisainfo ja 
laudade broneerimine 5622 3868 
(Kristiina) või kristiina.magi@
laaneranna.ee

13.02 kell 14.00 Mihkli pas-
toraadis jumalateenistus armu-
lauaga

16.02 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas animafilm „Oglikud”. Pilet 3 € 

19.02 kell 12.00 Virtsu Rahva- 
majas mineraalvärvi töötuba. 
Sobib nii algajale kui edasijõud-
nule. Võta kaasa väiksem sisus- 
tusdetail (nt nagi, riiul, väike 
tool, taburet vms – midagi, mille 
jõuad sülle võtta). Osalustasu 30 
€ sisaldab kõiki tööks vajalikke 
vahendeid ja kohvipausi. Tasu-
mine sularahas. Juhendaja Vesta 
Vendel. Vajalik on eelregistreeri- 
mine: 5622 3868 (Kristiina) või 
kristiina.magi@laaneranna.ee

20.02 kell 12.00 Lihula mõisas 
Lihula ajalooklubi. Tartu Ülikooli 
õppejõud ja filosoofiadoktor Anti 
Selarti ettekanne „Eesti ajalugu 
Poola arhiivides ja muuseumides”. 
Lisainfo: Mati Mandel 5621 9309, 
Larissa Mandel 5397 7603

20.02 kell 14.00 Karuse kirikus 
jumalateenistus – 2. pühapäev 
enne paastuaega Sexagesima

21.02 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas uus Eesti film „Soo”. Pilet 5 €, 
alla 12 a mittesoovitatav

22.02 kell 18.00 Kõmsi Rahva- 
majas Eesti Vabariigi 104. aas-
tapäevale pühendatud pidulik 
kontsert-vastuvõtt ning sellele 
järgnev peoõhtu. Lääneranna 
Vallavolikogu ja Vallavalitsuse 
sõnavõtud, valla teenetemärkide 
üleandmine. Esinevad isetege-
vuskollektiivid. Osalemine tasuta. 
Pidupäeva kohvilaud alates kell 
20, esineb live-ansambel Remin-
ders ja Madis Arro. Külalised, kes 
saabuvad ainult peole, saavad 
soetada pääsme 5 €. Osavõtust 
teatada hiljemalt 15.02 tel 525 3236 
või komsirm@laaneranna.ee

23.02 kell 14.00 Varbla Rahva- 
majas Eesti Vabariigi aastapäevale 
pühendatud kontsert. Esinevad 
Varbla Rahvamaja naisansambel 
Midrilind ning lavale astuvad ka 
Varbla Kooli õpilased. Pidupäe-
vakringel. Üritus on tasuta

27.02 kell 14.00 Mihkli pas-
toraadis jumalateenistus armu-
lauaga. Peale teenistust kiriku-
kohv

28.02 kell 15.30 Varbla Rahva- 
majas vastlapäeva tähistamine. 
Kui ilm võimaldab, toimub pikima 
liu laskmine ja parimatele auhin-
nad. Valmistame vastlakukleid! 
Palun anna oma tulekust teada 25. 
veebruariks tel 5907 5712

28.02 kell 17.00 Kõmsi Rahva- 
majas vastlapäeva tähistamine. 
Traditsiooniline ja lõbusalt sport-
lik peresündmus. Toimuvad 
ühised mõõduvõtmised, võist-
kondlikud teatevõistlused. Ooda-
tud nii suured kui väikesed. 
Osavõturõõmu saame lisada maits-
vate vastlakuklite ja morsiga. Üri-
tust viib läbi rahvamaja spordi- ja 
vabaajaring. Lisainfo: 525 3236

Märts

02.03 kell 11.00 Mihkli pas-
toraadis vennastekoguduse piibli- 
ja palvetund

05.03 kell 20.00 Varbla Rahva- 
majas naistepäevapidu. Laval 
ainult mehed! Tantsumuusika 
ansamblilt Kristjan, meeste 
tantsurühm Hallid Sõnnid. 
Meelepärane söök-jook võta ise 
kaasa! Pilet 10 €, info ja laudade 
broneerimine tel 5907 5712

06.03 kell 14.00 Karuse kirikus 
jumalateenistus – paastuaja 1. 
pühapäev Invocavit

12.03 kell 19.00 Virtsu Rahva- 
majas naistepäevapidu. Laule ja 
lugusid jagab Reet Linna. Tant-
sutavad Valvo ja Kristiina. Pilet 
eelmüügist 15 €, kohapeal 20 €. 
Lisainfo ja laudade broneerimine 
5622 3868, kristiina.magi@laane-
ranna.ee 

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

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

Toimetaja –Raahel Apsalon 
Tel +372 5307 8166 
E-post: raahel.apsalon@laanerannavald.ee 
 
Keeletoimetaja – Anu Rooseniit (Keeletoimetus OÜ) 
Küljendaja – Raahel Apsalon 
Trükk – SYS Print (SYS Agentuur OÜ)

TOIMETUS

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

Leia infot ka meie valla 
Facebooki leheküljel laanerannavald

Leia meid Instagramis @laaneranna

13.03 kell 14.00 Mihkli pas-
toraadis jumalateenistus armu-
lauaga. Peale teenistust kiriku-
kohv

20.03 kell 11.00 Lihula Spordi-
hoones täiskasvanute ja juunioride 
vanuseklassi Eesti meistrivõist-
lused sumo maadluses

20.03 kell 12.00 Lihula mõisas 
Lihula ajalooklubi. Eesti tuntuim 
numismaatik, filosoofiadoktor, 
Eesti Ajaloomuuseumi teadur Ivar 
Leiumuse ettekanne „Kirimäe mui-
nasvanema aare”. Lisainfo: Mati 
Mandel 5621 9309, Larissa Mandel 
5397 7603

20.03 kell 14.00 Karuse kirikus 

jumalateenistus – paastuaja 3. 
pühapäev Oculi

20.03 kell 17.33 Karuse kirikus 
kevadise pööripäeva palvus

27.03 kell 14.00 Mihkli pas-
toraadis jumalateenistus armu-
lauaga. Peale teenistust kiriku-
kohv

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

Trummiõpe Virtsus

V eebruarikuust alates on Virtsu 
Rahvamajas võimalus hakata 

õppima trummimängu.

Juhendajana on nõusoleku andnud Juhendajana on nõusoleku andnud 
Jaanus Salm, kes on laiemale publikule Jaanus Salm, kes on laiemale publikule 
tuntud ansamblitest The Sun, Revals tuntud ansamblitest The Sun, Revals 
jt. jt. 

Tasulised tunnid hakkaksid toimuma Tasulised tunnid hakkaksid toimuma 
kolmapäeviti. Esimene kohtumine on kolmapäeviti. Esimene kohtumine on 
planeeritud 9.02 kell 18.00, kui saame planeeritud 9.02 kell 18.00, kui saame 
kokku piisava hulga huvilisi. kokku piisava hulga huvilisi. 

Oodatud on nii lapsed kui Oodatud on nii lapsed kui 
täiskasvanud, nii päris algajad kui täiskasvanud, nii päris algajad kui 
need, kes soovivad oma mängu- need, kes soovivad oma mängu- 
oskust lihvida või uusi nõkse õppida. oskust lihvida või uusi nõkse õppida. 

Lääneranna Teataja nr 
11 (45) 2021 lahendus
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REAKUULUTUSED

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

Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja viimistlustööd.  
Kortermajade renoveerimine MTR EEH011474. Pakume erine-
vaid 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

N-Ehitus pakub lisaks ehitustöödele ka kvaliteetset kaeve- ja 
veoteenust. Masinate asukoht: Lihula. Kontakt: mairokanter@
gmail.com või 5565 9247

LÄÄNERANNA TEATAJA on Lääneranna valla 

ajaleht, mis ilmub 11 korda aastas ning mille 

väljaandjaks on Lääneranna Vallavalitsus. 

Leht jõuab kõikidesse Lääneranna vallas 

registreeritud postkastidesse TASUTA. 

REKLAAMI TELLIMINE JA

KAASTÖÖDE ESITAMINE 

ajaleht@laaneranna.ee 
Tel +372 5307 8166

OSTAME MAATULUNDUSMAAD

HEA PÕLLUMAA EEST 
HIND KÄTTE

VÄHEMALT 5000 €/ha

Huvi korral helista
tel 5666 2082, 511 2428 

või võta meiega ühendust
lopeagro@lopeagro.ee

KUI MÜÜD OMA MAAD,
SIIS MÜÜ SEE KOHALIKULE

MAAHARIJALE!

tel 5564 5433
Argo Kaas

COVID-19 kriisi ametlik info
Lisainfo: https://kriis.ee

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

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutu-
ste kohta saab kriisiinfo telefonilt 1247. Välismaalt helistades +372 600 1247. Kõik hetkel 
kehtivad piirangud on vastavalt ajahetkele välja toodud veebilehel: kriis.ee/kriisi-juhti-
mine-kusimused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/hetkel-kehtivad-piirangud

Vaktsineerimisvõimalused Lääneranna vallas | Vaktsineerimiseks helista oma perearst-
ile ja pane aeg kinni.

Koongas (Valla/2, Koonga küla): Perearst Helle Vambola OÜ telefon 446 2530. Kõmsil (Rah-
vamajas, 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.

8. veebruar alates 10.00

KULLAMAAL
GOLDENBECKI MAJAS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

kuivasilmatest / silmarõhu mõõtmine / optilised päikeseprillid

21. veebruar alates 10.00

LIHULA
KULTUURIMAJAS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

kuivasilmatest / silmarõhu mõõtmine / optilised päikeseprillid


