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Lääneranna valla teenetemärgi saajad 2022. aastal

L ääneranna Vallavolikogu 13. 
jaanuaril 2022 toimunud istun-

gil omistati Lääneranna valla teene-
temärk Iren Sieberkile, Anneli Pikk-
metsale ja Silvia Lotmanile.

Lääneranna valla teenetemärk antakse 
ühele isikule üks kord väljapaist- 
vate teenete või pikaajalise töö ning 
loomingu eest, mis on andnud püsiva 
panuse valla kultuuri, majanduse või 
muu valdkonna arendamisele. Auko-
daniku nimetust sel aastal välja ei 
antud.

Ettepanekute esitamine teenetemärgi 
andmiseks ja aukodaniku nime-
tuse omistamiseks oli avatud 
kuni 15. novembrini 2021 ning 
õigus on kandidaate esitada 
Lääneranna valla elanikel, 
vallavolikogu, -valitsuse ja 
komisjonide liikmetel, hal-
latavate asutuste töötaja-
tel ning valla ühendustel 
ja organisatsioonidel.

Iren Sieberk
Teenetemärk nr 12 antakse 
Iren Siberkile pikaajalise töö 
eest muusikaõpetaja ja koori-
juhina Lääneranna vallas.

Iren Sieberk on alates aastast 1987 
töötanud Lihula lasteaias muusika- 
õpetajana. Peale pedagoogitööd on ta 

juhendanud meeskoori, tütarlaste-
koori Reede, kasvatanud ja koolitanud 
mitu põlvkonda lauljaid. Tütarlaste-
koor on käinud kõikidel maakondlikel 
ja vabariiklikel laulu- ja tantsupidu-
del. Tütarlastekoorist tuleb järelkasvu 
ka naiskoorile. Iren on väga palju 
panustanud ka solistiõppesse.

Tema laululapsed on saanud mitmeid 
maakondlikke ja vabariiklikke auta-
susid.

Iren teeb oma tööd 
südamega ja peale teda ei olegi 
meil olnud nii pühendunud inimest, 
kes pisikesed põnnid lauluga koos 
suureks kasvatab.

Tema kontserdid on alati kunstiliselt 
väga kõrgel tasemel ja meeleolukad. 
Vilistlaskoor tuleb rõõmuga Lihu-
lasse, et Ireni kontsertidel esineda.

Kes on käinud, see on näinud!

Anneli Pikkmets
Teenetemärk nr 13 antakse Anneli 
Pikkmetsale pikaajalise töö eest noor-
sootöötajana ja Noortekeskuse eest- 
vedajana Lääneranna vallas.

Anneli asus Lihula Kultuurikeskuse 
noorsootöötajaks 2016. aasta april-

lis. Ta oli tõeline leid, väga sobi-
like iseloomuomadustega ja 

tohutu töövõimega. Noor-
sootöö Lihula vallas sai uue 

hingamise ja alustati mit-
mete rahvusvaheliste pro-
jektidega, mis kestavad 
tänaseni.

Valdade liitumisega 
tekkis vajadus eraldi valla 
noortekeskuse moodusta-

miseks, mis loodi jaanuaris 
2019. aastal. Läääneranna 

Noortekeskuse alla kuulu-
vad lisaks Lihulale veel Lõpe, 

Kõmsi, Varbla ja Koonga noor-
tetoad,  kuid noorsootöö ei piirdu 

ainult nendega – sündmusi korral-
datakse üle kogu valla. Ka Saulepis, 
Oidremal, Vatlas, Virtsus jm.

Vaadates valla neljale ühinemisaas-
tale, võiks öelda, et kõige paremi-
ni ongi toime tulnud just noored ja 
seda tänu Anneli juhendatud noor-
sootööle. 

Noored korraldavad palju ühisüritusi, 

F
o

to
l L

ään
eran

n
a v

alla teen
etem

ärgi saajad
 2

0
2

2
. aastal. 

V
asak

u
lt Iren

 Sieb
erk

, Silv
ia L

o
tm

an
 ja A

n
n

eli P
ik

k
m

ets / F
o

to
: M

arian
n

 P
ek

sar



2 L Ä Ä N E R A N N A  T E ATA J A  /  N r  3  ( 4 8 )  2 0 2 2 ELU

Eesti Vabariigi 104. aastapäeva kontsert-vastuvõtul
jagati tunnustusi

E esti Vabariigi 104. aastapäeva tähistamine ning 
Lääneranna valla pidulik kontsert-vastuvõtt ja 

peoõhtu leidis aset 22. veebruaril 2022 Kõmsi Rahvamajas, 
kus anti üle nii Lääneranna valla teenetemärgid, tänukir-
jad kui ka maakondlik Pärnumaa Kodukandi tunnustus 
„Sädeinimene”.

Ürituse esimeses osas pidasid vallavolikogu ja vallavalit- 
suse koostöö märgiks ühiskõne vallavolikogu esimees 
Armand Reinmaa ja vallavanem Ene Täht, kes andsid üle ka 
Lääneranna valla teenetemärgid ja tänukirjad.

Koos tänukirjaga said kõik tunnustatud kingiks oma 
piirkonna Lääneranna sertifikaadiga veskiraha, mis on ver-
mitud Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla valdade ühi-nemise 
jäädvustamiseks. Seitsme kihelkonna eridisainiga mündid 
ehk margad on valmistatud piiratud koguses ja oma harul-
duses nende väärtus ajas aina kasvab. 

Koos sertifikaatidega on need leidnud tee ka 2021. aasta 
gümnaasiumilõpetajateni.

„Sädeinimese” tunnustuse Pärnumaa Kodu-
kandilt pälvis Lilia Urb
Aasta sädeinimese aunimetuse omistab Pärnumaa Kodu-
kant isikule, kes oma kohapealse tegevusega on kaasa 
aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule.

Piduliku kontserdiga esinesid Kõmsi kooli õpilased ja tant-
surühmad Haniale, Värten, Kirivöö, Vatla naisansambel 
ja Hanila kapell. Õhtu jätkus peo lõpuni tantsuplatsil koos 
ansambliga Madis Arro & Reminders.

Kõmsi Rahvamaja tänab
Suur tänu meeldejääva sündmuse eest Lääneranna Valla-
valitsus, Kõmsi kooli ja lasteaia lapsed, Pille Saatmäe, Vatla 
naisansambel ja Piret Leiumaa, Anu Kurm, Hanila Laulu- 
ja Mängu Seltsi kapell ning tantsurühm Värten ja Eha 
Raja. Tantsurühmad Haniale, Kirivöö ja Erika Tee, Raahel 
Apsalon, õhtujuht Sven, helimees Margus, Helen Voogla, 
Lilia Urb, Helle Lilleoja, Heiki Loops ning paljud teised, kes 
abikäe ulatasid ja pikad päevad koostööd tegid.

Meie piirkonna kõik esinejad olid esindatud. Ehk nendele 
veel eraldi suur aitäh! 

Lääneranna Vallavalitsus tänab suurepärase 
koostöö eest 
Kõmsi Rahvamaja juhatajat Lea Mäeorgu. Esines ansam-
bel Madis Arro & Reminders. Kaunid lauakaunistused ja 
fotosein Kea Pelapsonilt. Tänukirjade saajaid rõõmustasid 
Lääneranna veskiraha harukordsed margad ja Chocolala 
maiused. Ürituse visuaalne identiteet Ain Saarelt. Suupis-
telaua kattis Bravo Catering OÜ. Teenetemärgid kujundas 
ja valmistas Roman Tavast. Üritust pildistas ja jäädvustas 
videona Mariann Peksar.

töös on palju ühis- ja rahvusvahelisi projekte. See kõik on 
liitnud valla noored ühtseks pereks.

Anneli oskab näha suurt ühtset valda ja vastavalt tegutse-
da. Noorte ühendamisega paistab tulevik lootusrikas. Loo-
dame, et suudetakse nii ühtseks muuta kogu meie vald. 

 

Silvia Lotman
Teenetemärk nr 14 antakse Silvia Lotmanile väljapaistvate 
teenete eest Matsalu Loodusfilmide Festivali korraldamisel 

Lääneranna vallas.

Silvia on teinud aastaid direktorina erakordset tööd 
Matsalu Loodusfilmide Festivali korraldamisel.

Festival on tõstnud Lihula ning kogu valla tuntust tervi-
kuna nii väljapoole valda, Eestit kui ka ülemaailmselt.

 

Teenetemärgid anti üle 22. veebruaril 2022 Eesti 
Vabariigi 104. aastapäevale pühendatud pidulikul 
kontsert-vastuvõtul Kõmsi Rahvamajas.

Fotod: Mariann Peksar
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P äästeliidu Üldkogu toimus 4.–5. veebruaril Roosta 
Puhkekülas, kus tunnustati ühtlasi tublimaid vaba-

tahtlikke päästjaid Lääneranna vallast. Päästeliidu kõr-
geima autasu pälvis Valdur Rohi Vatla vabatahtlikust 
päästekomandost (VPK).

Kahe tiheda tööpäeva sisse mahtus mitmeid (taas)
kohtumisi, külalisesinejaid, arutelusid, autasustamisi, aru-
andeid ja valimisi. Postuumselt omistati Päästeliidu Kuld-
risti hoolsusmärk ka Madis Millingule.

„Vabatahtlike selts püsib siinkandis ainult 4–5 inimese 
õlgadel,” kirjeldab praegust vabatahtlike töös olevat olu-
korda Hanila Tuletõrje Seltsi eestvedaja Tauno Tähe. „Need 
inimesed on ilma mingite eranditeta valmis 15 minuti jook-
sul ööpäev läbi päästma ja reageerima ohuolukordadele, 
jättes kõrvale kõik muu.”

Nende inimeste pink on ülilühike, kes on nõus ja valmis 
võtma endale sellist kohustust.

Tunnustatud vabatahtlikud päästjad
Lääneranna vallast
Eesti vabatahtliku pääste arendamisse panustatud pika- 
ajalise tegevuse eest tunnustas Päästeliit Lääneranna vaba-
tahtlikke päästjaid järgmiste teenetemärkidega:

Suure kuldristi, Päästeliidu kõrgeima tunnustuse pälvis 
Vatla VPK aktiivne vabatahtlik päästja Valdur Rohi, kes on 
vabatahtliku staažiga alates 1994. aastast.

„Valdur Rohi on pikaaegselt olnud seltsi eestvedaja ja 
pühendanud sellesse kogu hinge,” räägib Tähe. „Ta on 
andnud Vatla VPKsse meeletult suure panuse ning antud 
tunnustuse taga on tema elutöö.”

Hõbemedaliga tunnustati Kristjan Tähte, kes on Kõmsi VPK 
aktiivne vabatahtlik päästja ja merepäästja alates 2012. aas-
tast, Ivar Jaanust, kes on Kõmsi VPK aktiivne vabatahtlik 
päästja alates 2012. aastast, Aldar Kotovit, kes on Vatla VPK 
aktiivne vabatahtlik päästja alates 2009. aastast.

Päästeliit tunnustas Lääneranna vabatahtlikke päästjaid

Teenetemärkidega tunnustatud vabatahtlikud päästjad. Vasakult: Krist-
jan Täht, Aldar Kotov, Valdur Rohi ja Ivar Jaanus / Foto: Tauno Tähe

M aa-ameti ja kohalike omavalitsuste koostöös aas-
tatel 2014–2021 toimunud aadressiandmete kor-

rastamise projekti käigus sai korda 94% omavalitsustele 
parandamiseks saadetud esmatähtsatest andmetest. 

Lääneranna vallas korras olevate aadressiobjektide osakaal 
on lausa 96%, mis on nii Pärnumaa kui Läänemaa parim 
tulemus ning kogu Eesti II tulemus.

Aadresside korrastamine oli vajalik kõikide andmekogude 
andmekvaliteedi tagamiseks. Näiteks kasutati neid and-
meid rahva ja eluruumide loendusel.

Maa-ameti aadressiandmete osakonna juhataja Mall Leht 
tõdes, et kaheksa aasta jooksul korrastasid kohalikud oma-
valitsused 385 000 aadressiobjektist 362 000. Keskenduti 
eelkõige elukondlikele hoonetele ja korterite andmetele. 
„Projekti kõrvalsaadusena on omavalitsused parandanud 
ka teisi aadressidega seonduvaid andmeid. Eriti rõõmustav 
on see, et ka pärast riigipoolse rahastamise lõppu, on osa 
omavalitsusi andmete korrastamist jätkanud,” tõi ta välja.

Lääneranna vald
„Suurepärase saavutuse nimel 
oli andmete korrastamisel suur 
panus meie ehitusspetsalistidel 
Kalju Kepil, Vjatšeslav Fomtšen-
kol ja Merilin Merirannal ning 
seoses rahvastikuregistriga kor-
rastasid ja jätkuvalt korrastavad and-
meid vallavalitsuse ja teeninduskeskuste 
sekretärid,” annab ülevaate Lääneranna Vallavalitsuse 
maaspetsialist ning projekti eestvedaja Mihkel Kalmaru. 
„Paljud toimingud on rutiinsed ja tüütud. Samas oli üsna 
palju suhtlust (e-post ja telefon) omanikega, sest korrasta-
misel aadress muutub ja see tuleb omanikuga kokku lep-
pida.”

Lääneranna vald on olnud aadressiandmete korrastamise 
projekti üks liidreid

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

Fotol tänukiri Maa-ametilt 
Foto: erakogu
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Kõmsi kõminad

ELU

Liikumine teeb head
Lii Urb 
Lääneranna noortevolikogu aseesimees ja projekti eestvedaja

K õmsi Külaseltsi ja noorte Euroopa Solidaarsuskor-
puse projekt on jõudsalt hoo sisse saanud. 

Märkamatult on möödas ka veebruarikuu trennid Vatlas (1) 
ja Kõmsil (2) ning kõige hiljutisem oli märtsi alguses Lihulas 
(Kangoo Jumps). Rõõm on tõdeda, et huvi on olemas.

Veebruaris toimus ka Tervisekooli lektori Pille Javedi 
veebiloeng toidulisandidest. Pille andis hea ülevaate, mil-
liseid toidulisandeid ja millal tarbida. Lisaks rääkis ta 
inimese seedesüsteemi mikrofloora korras hoidmisest ning 
tasakaalustatud toitumisest. Pille lõi loengus väga hea õhk-
konna ning algatas põnevaid arutelusid.

Kohale jõudsid ka esimesed tellitud treeninglindid koos 
abivahenditega. Ootame põnevusega järgmisi tellitud 
vahendeid, millega saame treeninguid erinevates paikades 
mitmekülgsemalt läbi viia. 

Aprillis kavatseme korraldada trenni Metskülas, mida viib 
läbi meeskonna liige Maria Reks, kes on tegelenud kerge-
jõustikuga. Maria trenn keskendub selja- ja kõhulihastele 
ning saame juba kasutada ka treeninglinte.

 

Karuse Mälumäng
Lilia Urb 
Kõmsi Külaseltsi juhataja

K aruse Mälumängul on käimas järjepanu 45. hooaeg 
ja on tõeliselt tähelepanuväärne, et nende 45 aasta 

jooksul pole ükski hooaeg vahele jäänud, kuid erinevatest 
olukordadest tingituna on siiski vahele jäänud üksikud 
voorud (näiteks COVIDi tõttu). 

Veebruaris toimus hooaja 6. voor ja saalis oli kokku 13 
meeskonda. Põnevad küsimused  esitas sel korral Oga-
liku meeskond. Selle vooru võitis Krupendri meeskond 
ühepunktise eduga meeskonna Aksel ees.  

Veel on jäänud sel hooajal pidada 2 vooru: aprillis ja super-
finaal mais. Aprilli küsimused koostab Kirrefer. Mai voor 
tuleb veidi teistsugune kui tavaliselt, aga sellest  kirjutame 
juba peagi täpsemalt.

Traditsiooniliselt ei lähe lõpptabelisse mitte vooru jooksul 
kogutud punktid, vaid kohapunktid: vastalt kõige nõrgema 
tulemuse saaja saab 1 kohapunkti, järgmine 2 jne. 

Nii on peale veebruari vooru esimese koha peale tihe 
konkurents, mis võib aga peale järgmist kolme mängu 
sootuks muutuda.

Täpsem info Karuse Mälumängu Facebooki-lehel või tele-
fonil 523 2387.

Kõik huvilised on oodatud liituma!

Junlased (Koonga–Lõpe uudised)
Koonga koolimajas avati lasketiir
noorkotkastele

K oongas, muistse vabadusvõitluse kantsi väravates, 
sai Noorte Kotkaste organisatsiooni, Soontagana 

malevkonna kaitseliitlaste, Lääneranna valla, Koonga 
kooli ja kohaliku kogukonna toel teoks üks suur unistus! 

Admiral Pitka sünniaastapäeval, 19. veebruaril 2022 avati 
Koonga kooli ruumides õhupüssi tiir Soontagana malev-
konna võitlusruumis tegutsevatele noorkotkastele. Värske 
rajatis võimaldab kohalikel noortel arendada ja lihvida oma 
laskeoskusi ning tuua koju lisa seni võidetud tiitlitele!

Soontagana noorte kotkaste jaoks oli see tähtis päev. 
Koonga kooli saali rajatud õhupüssitiir tähendab seda, et 
enam ei pea mitu korda nädalas ette võtma edasi-tagasi 
kokku ligi 100-kilomeetrist autosõitu Pärnusse.

„Siin on kindlasti palju parem. Näiteks, kui mul kool saab 
läbi, siis ma saan kohe siin hakata laskma, mitte ma ei pea 

kusagile kaugele veel hakkama sõitma,” 
lausus Soontagana noorkotkaste 

rühma liige Markus Minn.

Lääneranna vald pakkus rühmale 
lasketiiru asukohaks Koonga koo-
limaja ning tuli appi õhkrelvade 
ostmisel. Kaitseliidu peastaap 
toetas ehitusmaterjali soetamisel. 

Tiiru rajamisel panid käed külge 
paljud kohalikud.

„Peaaegu 20 abilist käis. Emad, isad, 
lapsed ise, kotkad. Kõik käisid ja jooksid ja 

tegid ja värvisid, talgute korras põhimõtteliselt,” ütles Soon-
tagana noorkotkaste rühma pealik Kristo Minn.

Noorkotkaste peavanema Silver Tamme sõnul toetati Soon-
tagana rühma algatust hea meelega.

„Kui tuli mõte, et omavalitsus toetab relvade soetamist, et 
on vaja lasketiir välja ehitada, siis me olime kohe sellega 
nõus, sest meile on oluline, et kohtades oleks meie tege-
vus tagatud ja kõikide osapoolte ühisel pingutusel saaksid 
noorkotkad Kaitseliidu tegevuses osaleda,” lausus Tamm.

Soontagana noorkotkaste rühmas on praegu kaheksa liiget.

Koongas on alustatud
hoolde kodu ehitamisega

E hitaja OÜ Tl Lõiked peaks hoone SA Lääneranna 
Hoolekandele üle andma augustis 2022.

„Praegu on Koongas hooldekodu kasutuses osa korterma-
jast, kus tingimused pole need, mis vaja,” nentis SA Lääne-
ranna Hoolekande juhatuse liige Hille Volberg.

Hooldekodu avamine jääb uue aasta algu-
sesse.

Hoone ehituslik maksumus on  üle 1,1 
miljoni euro, millele lisaks on Lääne- 
ranna vald 2022. eelarves ette näi-
nud 100 000 euro suuruse investee-
ringu kinnistule ligipääsutee ja 
kommunikatsioonidega liitumisega 
seotud taristu väljaehitamiseks.

Koonga lasketiiru avamisel / Foto: Karri Kaas
Hooldekodu ehitustööd on alanud 
Foto: Kert Kunz
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Heategevuslik töötuba „Unenäopüüdjad 
Ukraina lastele” 8. aprillil Kõmsi Rahvamajas
Lea Mäeorg 
Kõmsi Rahvamaja juhataja

S eoses olukorraga Ukrainas tekkis idee ja soov luua 
Eestisse saabunud Ukraina lastele kodusemat ja 

turvalisemat keskkonda ning kinkida neile rõõmuks oma-
valmistatud unenäopüüdjad. 

Kindlasti toob see väike heategu rõõmu kellegi uude 
kodusse. Töötoa juhendaja on Liina Kuura ja osalustasu on 
5 eurot.

Kes soovib kaasa lüüa, siis on vajalik 
eelnevalt registreeruda, et saaks 

arvestada materjali kogustega. Info: 
525 3236, leamaeorg@gmail.com.

Töötuba lastele „Joonis-
tame kevadet”

H ei, lapsed ja noored, kes 
soovivad joonistada ja kaasa 

lüüa kevadpiltide näituse koostamisel – 
olete oodatud 8. aprilli kell 13–16 joonistama kevade tee-
madel  (lilled, liblikad, talveunest ärkav karupere, ...).

Valmis joonistused sätime üles näituseks ja soovi korral 
saab oma pildi kinkida Ukraina lastele. Kõik joonistamis-
vahendid on kohapeal olemas. Võimalik on meisterdada ka 
kevadine postkaart.

Oled oodatud kampa lööma! Töötuba toimub koostöös 
Kõmsi noortetoaga.

Täpsustav info www.facebook.com/KomsiRM

Traditsiooniline jüripäevajooks on 23. aprillil

J uba 10 aastat järjest tähistame Kõmsi Rahvamaja 
suvise hooaja algust traditsioonilise jüripäevajook-

suga.

Koostöös rahvamaja spordi- ja vabaajaringi ning Kõmsi 
külaseltsi abiga on sellest kujunenud peresündmus, kus 
nooremad läbivad marsruudi lapsevankris ja vanavane-
mad just nii, nagu jaksavad. Marsruut on Kõmsi Rahvamaja 
– Ridase vabaõhuplats. Varasemalt läbiti ka tagasidistants 
Kõmsile, kuid eelmisel aastal tegime uudse variandi – lisa-
sime võistkondadele jõukohase maastikumängu Ridase 
platsi piires. See oli üsna huvitav. Hiljem järgnes võistkon-
dade autasustamine ja kringli söömine. Kui ilmaolud luba-
vad, siis süütame ka jüripäeva lõkke ja korrastame suveks 
Ridase vabaõhuplatsi.

Kindlasti on see traditsioon hoidmist väärt. Uute kohtumis-
teni 23. aprillil kell 17.00 Kõmsi Rahvamaja-esisel platsil.

Meie Lihula
Katuseta maja Lasteaia tänaval sai ajutiselt
uue funktsiooni
Kaks aastat tagasi võttis kevadtorm Lasteaia tn 4 kahe- 
korruselise ja kolme trepikojaga kortermajalt katuse, mida 
omanikud erinevatel põhjustel enam korrastada ega taas-
tada ei soovinud ning tänaseks on muutunud kaheteist-
kümne korteriga maja elamiskõlbmatuks.

Korteriomanike esitatud avalduste 
põhjal võttis volikogu 10. juunil 2021 

vastu otsuse nr 268, et võtta kokku-
leppelise sümboolse tasu eest (fik-
seerimaks tehing omanikuvahe- 
tuse osas) üle omanikukohustused 
ja -vastutuse maja eest.

Osadele inimestele on valla poolt 
eraldatud elamispinna võimalused 

(nt Lihulas ja Kirblas), teised on 
leidnud uue sobivaima elamispinna 

omal käel. Hetkel tasutakse osaliselt ühe 
inimese hooldekoduteenuse eest.

Kuni  kõik tehingud lõpuni saavad viidud, leidis vallavalit-
sus koostöös Päästeametiga majale uue kasutusvõimaluse 
õppehoonena, kus toimuvad päästjate õppused.

„Saime vallalt harjutamiseks Lasteaia tänaval asuva 
katuseta maja,” räägib Lihula päästekomando pealik Mikk 
Luuk. „Koostöös loome turvalise ja ohutu elukeskkonna 
valla inimestele.”

Lihula mõisa suures saalis algas restaureeri-
mine ja remont
Saalis saab olema üks osa loodavast baltisaksa kultuuriloo 
püsiekspositsioonist.

Loodav muuseum annab ülevaate Balti aadli kujunemisest 
ja arengust alates ristisõdijate, kaupmeeste ja vaimulike 
Eesti alale saabumisest 13. sajandi alguses kuni baltisaks-
laste lahkumiseni 20. sajandi pöördelistel aegadel. 

„Baltisaksa kultuuriajaloo muuseum saab olema esimene 
sellist teavet säilitav, uuriv ja esitlev tervikmuuseum Eestis, 
aga ka rahvusvahelises plaanis,” annab ülevaate Lääne- 
ranna Muuseumide juhataja Marika Valk. „Muuseum 
pakub võimalusi baltisaksa kultuuri sügavuti tundma 
õppimiseks, erinevates haridusprogrammides osalemiseks 
eri sihtgruppidele, aga kindlasti ka emotsionaalset meele-
lahutust.”

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeet-
mest on Lääneranna Vallavalitsusele eraldatud pro-
jekti „Lihula mõisa baltisaksa kultuuriloo ekspositsiooni 
ettevalmistamine” elluviimiseks toetust 161 757 €, millele 
lisandub Lääneranna valla omafinantseering.

Fotol Lasteaia tn 4 asuv maja Lihulas  
Foto: Raahel Apsalon
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Metsküla
Vabariigi aastapäeva tähistamine Metsküla 
rahvamajas
Juba aastaid on kestnud traditsioon, et Eesti Vabariigi sün-
nipäeva peetakse Metskülas ikka õigel päeval. Ka sel aastal 
kogunes 24. veebruari hommikul rahvamajja hulgaliselt 
rahvast, et osa saada pidulikust aktusest ja sellele järgne-
vast pidusöögist. 

Esinesid Metsküla algkooli lapsed ja rahvatantsurühm 
Kirivöö, kõnelesid vallavanem Ene Täht ning värske 
Lääneranna valla teenetemärgi omanik Silvia Lotman. Peab 
tõdema, et hommikuste sõjauudiste valguses oli pidupäeval 
mõnevõrra murelik alatoon, kuid seda enam tekitas koos 
olemine ja oma riigi sünnipäeva tähistamine hea tunde ja 
tõdemuse, kui tähtis on hoida, armastada ja tähistada seda, 
mis meil olemas on. 

25. veebruari torm
Veebruari viimasel reedel lükkas 

torm liikvele merejää, mille tõttu 
kukkus ümber Topi lahe kaldal 
asuv Saastna päevamärk ehk 
Kilbu majakas. 

66 aasta vanune ja umbes 30 
meetri kõrgune metalltorn oli küll 

ülesronimiseks suletud aga paljude 
kohalike jaoks sellegipoolest oluline 

ja armastatud maamärk. 

Torm lükkas ka Matsalu lahe lõunakaldale märkimis-
väärsed rüsijää kuhilad. Nii näiteks tekkis erakordne 
võimalus piirkonna ühe teise olulise maamärgi, Nääri 
kivide, otsa ronimise asemel jalutada või Korju poolsaare 
kandis olevast jäämäest otse merele alla kelgutada. See, 
millise jälje jää liikumine rannikule hiljem jätab, selgub aga 
alles pärast jää sulamist.

Metsküla kool 170 – kutse vilistlastele!
Armas Metsküla kooli vilistlane, õpetaja, toetaja – tähis-
tame Metsküla kooli juubelit ühise kokkusaamisega 
4. juunil 2022. Oled väga oodatud!

Osaluspanuse 15 € saab tasuda Astrid Nikkel arveldus- 
arvele EE192200001103742675

Makse selgitusse märgi oma lõpetamise aasta ja nimi sel 
ajal. Tasuda saab ka sularahas kooli õpetajate toas.

Lisainfo: maris.altmann@gmail.com või 5647 2967. 

Paadrema kiriku kellatorni paigaldati
uus kirikukell ja kullatud rist

P aadrema Püha Kolmainu kirikus toimus 3. märtsil märgiline kiriku kellatorni risti ja kirikukella õnnistamise 
teenistus, mida viis läbi piiskop Aleksandr.

Detailideni läbi mõeldud operatsioon algas uue kella ja kullatud risti pühitsemisega. 

Paadrema kirik on Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, mille kogudus asutati juba 1884. aastal.

Fotol ümber kukkunud Kilbu majakas / Foto: Püü Polma

Fotod: Helle-Triin Hansumäe

ELU
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Virtsu mõisatalli kaaristu ja arkaadkäigu valgustus 2021. aastal Virtsu mõisatalli kaaristu ja arkaadkäigu valgustus 2021. aastal 
Foto: Mariann PeksarFoto: Mariann Peksar

Virtsu Arenguselts taastab ajaloolist hoonet 
Jüri Mõniste 
MTÜ Virtsu Arenguselts

1806. aastal ehitatud Virtsu mõisa ait-tallihoone pilku- 1806. aastal ehitatud Virtsu mõisa ait-tallihoone pilku- 
püüdvamaks osaks on kindlasti idafassaadil ehk hoone püüdvamaks osaks on kindlasti idafassaadil ehk hoone 
esiküljel asuv kaaristu. Kaaristu koosneb kaheteistküm-esiküljel asuv kaaristu. Kaaristu koosneb kaheteistküm-
nest kolme meetri laiusest kaarest, millest kaks äärmist nest kolme meetri laiusest kaarest, millest kaks äärmist 
on olnud kinnised. Kaaristu taga asub kahe meetri laiune on olnud kinnised. Kaaristu taga asub kahe meetri laiune 
ja 40 meetri pikkune arkaadkäik. Selle aasta veebruari-ja 40 meetri pikkune arkaadkäik. Selle aasta veebruari-
kuus sai mõisatalli uhke kaaristu ja arkaadkäik valgus-kuus sai mõisatalli uhke kaaristu ja arkaadkäik valgus-
tuse. Paigaldati 10 LED-valgustit koguvõimsusega 80 W tuse. Paigaldati 10 LED-valgustit koguvõimsusega 80 W 
ja hämaralüliti. Lühidalt öeldes on pimedal ajal Virtsus ja hämaralüliti. Lühidalt öeldes on pimedal ajal Virtsus 
üks valgustatud koht nüüd rohkem. Lisavõimalusena üks valgustatud koht nüüd rohkem. Lisavõimalusena 
tekkis juurde ligi 30 meetrit valgustatud seinapinda, kus tekkis juurde ligi 30 meetrit valgustatud seinapinda, kus 

on võimalik ööpäv läbi eksponeerida tasuta erinevaid on võimalik ööpäv läbi eksponeerida tasuta erinevaid 
fotonäituseid. Arkaadkäigu taga asuvas 150 m² suuru-fotonäituseid. Arkaadkäigu taga asuvas 150 m² suuru-
sesse tallihalli paigaldatakse samuti lähiajal valgustus. sesse tallihalli paigaldatakse samuti lähiajal valgustus. 
Tegemist on spetsiaalsete näituseruumide jaoks mõeldud Tegemist on spetsiaalsete näituseruumide jaoks mõeldud 
laevalgustitega, mis asuvad siinidel. Kokku paigaldatakse laevalgustitega, mis asuvad siinidel. Kokku paigaldatakse 
36 meetrit siine ja 40 pöördvalgustit. Valgust on võima-36 meetrit siine ja 40 pöördvalgustit. Valgust on võima-
lik suunata 360 kraadi, timmerdada valgustugevust lik suunata 360 kraadi, timmerdada valgustugevust 
ja lülitada grupiti. Uus laevalgustus annab võimaluse ja lülitada grupiti. Uus laevalgustus annab võimaluse 
eksponeerida erinevaid näituseid ja muuseumi väljapa-eksponeerida erinevaid näituseid ja muuseumi väljapa-
nekuid. Valgustusprojekte rahastas MTÜ Hanila Toetus-nekuid. Valgustusprojekte rahastas MTÜ Hanila Toetus-
grupp ja elektritöid teostas KalaAimar OÜ.grupp ja elektritöid teostas KalaAimar OÜ.

Kui kellelgi tekkis huvi oma fotonäituse eksponeeri-Kui kellelgi tekkis huvi oma fotonäituse eksponeeri-
miseks mõisatallis, siis kirjuta miseks mõisatallis, siis kirjuta virtsu@virtsu.eevirtsu@virtsu.ee ja lepime  ja lepime 
täpsemalt kokku.täpsemalt kokku.

Virtsu Kalatehase Keskuse planeeritava la-
henduse kirjeldus
Omanik plaanib maaüksuse kruntida järgmiselt: 8 krunti 
tootmishoonetele ja ladudele, 2 krunti kaubandus-, toit-
lustus- ja teenindushoonetele, 1 krunt majutushoonele, 11 
krunti elamutele (üksik- või paariselamud) ja krundid turis-
miobjektile, rannahoonele, paadisadamale. Krundid saaksid 
ühendatud teedega (kokku 1 km) ja ette on nähtud ka krunt 
parklale. Eeltoodud viisil maaüksuse kruntimise plaan on 
indikatiivne ja võib planeerimismenetluse käigus muidugi 
muutuda. Seda eelkõige maakasutuse otstarbeka korral-
damise vajadustest lähtudes. Lõplik maaüksuse krunti-
mise ja sihtotstarvete määramine selgub detailplaneeringu 
protsessi tulemusel, mis võtab arvesse nii maaomaniku 
kui Lääneranna Vallavalitsuse seisukohti ning kohaliku 
piirkonna ettevõtluse ja elanike elukorralduse vajadusi.

Tekkivatele kruntidele hoonestusalade ja ehitusõiguse 
määramine annab neile õiguse hoonete ning neid teenin-
davate teede ja tehnovõrkude ehitamiseks. Krundid on 
võimalik müüa erinevatele huvilistele. Virtsu Kalatehase 
Keskusesse kruntide/hoonete omandamiseks on juba aval-
danud huvi paar tootmisettevõtet, hotellipidaja, ehitustar-
vete kauplus, apteek ja suurem keti-kauplus.

Maaüksuse mõlemad otsa-alad on plaanis reserveerida ela-
mutele (11 krunti), sest Virtsus on elamispindadest puudus. 
Unikaalse asukohaga päikeseloojangu vaatega mereäärsed 
elamukrundid võiksid Virtsusse meelitada ettevõtlikke 
jõukamaid elanikke, kes omakorda saaksid ka kohaliku 
kogukonda panustajateks. Nende majade elanikele kind-
lustatakse ka paadikoht sadamakai ääres ja talvine paadi 
hoiustamine paadikuuris.

Visioon avaliku kasutusega ala ja hoonete 
kasutamiseks
Omanike ja kogukonna ühine soov on Virtsu Kalatehase 
Keskuse merega piirnev maa-ala kavandada üldkasu-
tatavateks puhketsoonideks (piiritletud alloleval plaanil 
punase joonega; rannahoone punase kastina). Nende alade 
ja hoonete kasutamise ideid koguti ja ettepanekuid vaagiti 
üheskoos kohaliku kogukonna koosolekul 29. jaanuaril.

Idee on ehitada kogu kinnistut läbiv mereäärne kerg- 
liiklus-kõnnitee (pikkus 750 m). See paneks aluse ka võima-
likule rannapromenaadile, mis kunagi võiks jõuda otsaga 
Virtsu vanalinna/linnuseni. Selle äärde saaks kujundada 
istumispaigad, liivaranna koos merre paigaldatava ujumis-
sillaga, parginurga mängu- ja rekreatsioonivahenditega 
ning muude võimalike väikevormidega, mis muudaks ala 
mõnusaks nii suurtele kui väikestele.

Visioneerimisprotsessis leiti ka, et rannaalale lähima, 
endise kalasoolamise tsehhi hoone võiks kujundada ühis-
kondliku kasutusega Rannamajaks. Selle ühekordse ehitise 
pindala on 1400 m². See näeb praegu küll halb välja, kuid 
spetsialistid on hinnanud konstruktsioonide seisukorra 
heaks ja hoone tervikuna renoveerimiskõlblikuks. Prae-
guse nägemuse kohaselt mahuksid hoonesse rannarestoran 
ja pubi, ning suurem osa ruumist jääks katusealuseks, kus 
võimalik üritusi korraldada. Neis ruumides võiksid asuda 
näiteks turuhoone, restoran, rannahoone, saun ja suur 
multifunktsionaalne saal (umbes 1000 m²), millel on hea 
akustika ja sobib seega ka kontsertideks. Seda hoonet võiks 
kasutada ja hallata kohalik kogukond, kuid see nõuab siis 
ka vastava organisatsiooni loomist.

Visioon Virtsu vana kalatehase ala
kogukondlikust kasutamisest: 2. osa | Kulno Kesküla 

MTÜ Virtsu Arenguselts
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Perenõustaja annab nõu: räägime ärevusest |

K utsun Sind järgnevatel kuudel kaasa mõtlema enda 
peres toimuvatele protsessidele ning annan selleks 

ka koduseid näpunäiteid ja ülesandeid.

Eelmises artiklis jagasin mõtteid negatiivsete emotsiooni- 
dega toimetulekust. Seekord jätkan ärevuse teemal ning 
esitan küsimusi, et tunneksid ära, kas ärevus sinu elus on 
kontrolli all või „ajab üle”.

Pole siin ilmas tähtsamat inimest kui MINA ise. See MINA 
on sündinud siia ilma pagasiga eelnevatest põlvkondadest 
ning hakkab koguma usinasti uusi kogemusi uuest maail-
mast. Ärevus on hea mõõduvahend kaitsmiseks. Kui sul ei 
oleks ärevust, oleksid sa surnud või äärmiselt tundetu ning 
kalk inimene.

Kui „ärevusepott” on hakanud „üle ajama”, tunned selle ära 
mõnede järgnevate nähtuste/käitumiste järgi: teed tööl üle-
tunde, võtad pere arvelt liialt palju aega hobitegevusteks/
spordiks, tihti esinevad või on kroonilised füüsilise/vaimse 
haiguse seisundid, kasutad suhtes valju häält, on tek-
kinud ainete sõltuvused (alkohol, narkootikumid), lahkud 
suhetest/olukordadest, kasutad vägivalda jm.

Ärevuse, mida kogume jooksvalt elust enesest, saame kont-
rolli alla võtta. Küll aga päritud ärevusega kõik inimesed ise 
hakkama ei saa. Mõtle hetkeks, kas sul esineb vahel näh-
tusid, mis viitavad suurenenud ärevustasemele. Ja kui neid 
esineb, siis kust on ärevus pärit ja mida sa saad ise teha selle 
maandamiseks.

Kuidas saab võidelda ärevushäiretega ning 
neid ennetada

 » Eneseabivõtted. Ärevushoo tekkides aitab sügav hin-
gamine nina kaudu sisse ja suu kaudu välja, kesken-
dumine just praegusele hetkele. Ärevuse tekkides võib 
minna õue liikuma, sest kui lihased töötavad, siis ala-
nevad ka pinged kehas. Ärevust aitavad leevendada ka 
meelepärase muusika kuulamine, heale sõbrale helista-
mine, lemmikloomaga mängimine ja tema silitamine, 
rahustava taimetee joomine, soe vann. 

 » Toitumine. Tuleb tarbida kasulikke rasvasid (kalaõli, 
oliivõli, avokaado, kreeka pähklid). Hoolitseda, et keha 
saaks vitamiine ja kindlasti tuleks manustada D-vita-
miini, mis aitab kaasa aju normaalsele funktsioneeri- 
misele. Toitumine peab olema regulaarne ja mitmekes-
ine. 

 » Uni. Täiskasvanu uni peab olema vähemalt 7-tunnine. 
Kooliealistel lastel veel pikem (8–11 tunni pikkune).

 » Liikumine. Vähemalt tund aega vabas õhus tuleks leida 
iga päev.

 » Tervislikud suhted sõprade ja pereliikmetega. Tuleks 
hoiduda ebatervislikest, negatiivselt mõjuvatest 
suhetest.

Liivi Moore 
Psühholoogia- ja pereteraapia õpilane

Lisaks rannahoonele ja -rajale, võiks kohalike arvates ava-
likus kasutuses olla meres asuv väike laid, millele pääseks 
kauni silla abil. Sinna laiule või olemasoleva veetorni otsa 
võiks püstitada linnuvaatlustorni, mis oleks atraktsioo- 
niks ka turistidele. Omaette vaatamisväärsus on suur ja 
kõrge endise katlamaja kivikorsten, millele uue kasutus- ja 
eksponeerimisvõimaluse leidmine annab võimaluse uue 
Virtsu keskuse juba kaugemaltki nähtavaks teha.

Vanasadama kaudu oleks võimalik luua ka paadiühendus 
Virtsu praamisadama ja vanalinna sadamaga ning pakkuda 
võimalusi veespordialade arendamiseks.

Ja muidugi on kogukonnal võimalus huvi korral ka teiste 
hoonete kasutamiseks (võimalusel teha eelkokkulepped 
nende kruntide/hoonete tulevaste omanikega), näiteks 
väikese käsitöö-remondikoja loomiseks, kogukonnas 
ühiskasutatavate vahendite seadmete rendi- ja hoiukohaks 

või leida pinda muu kohalikku elu edendava äri-, tootmis-, 
teenindus- või kultuuriasutuse käivitamiseks.

K.MET-i omanike ja Virtsu elanike kohtumised on näidanud 
tugevat kogukondlikku huvi piirkonna koordineeritud ja 
koostöisele arengule. Sellel alal on potentsiaali saada ligi- 
tõmbavaks ja huvipakkuvaks mitte 
ainult Virtsule, vaid tervele Lääne-
ranna vallale. Asukoht Eesti ühe 
olulisema sadama läheduses, 
riigimaantee kõrval ja Lääne-
ranna valla suuruselt teises 
asulas, on kohalike soov vana 
kalatehase ala kasutussevõtuks 
igati loogiline.

Jätkub järgmises lehes...
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Kirsi Pikkmets  09. II 2022Kirsi Pikkmets  09. II 2022

Leon Meigo  05. III 2022Leon Meigo  05. III 2022

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

(10.02–10.03.2022) 

Virve Viita 26. VI 1947 – 10. II 2022 

Jüri Kõrgmaa 07. VIII 1963 – 13. II 2022 

Hellen Lobjakas 10. IV 1933 – 25. II 2022 

Endel Rahu 13. VI 1933 – 02. III 2022 

Lea Vainu 24. IV 1934 – 04. III 2022 

Arno Ajaots 02. XI 1948 – 09. III 2022

Avaldame lähedastele kaastunnet!

Elanike arv 5177Elanike arv 5177

   2524 naised2524 naised

   2653 mehed2653 mehed
Sündide arv 3 Sündide arv 3 

Surmade arv 19Surmade arv 19
Saabus elanikke 41 Saabus elanikke 41 
Lahkus elanikke 65Lahkus elanikke 65

Elanikkonna statistika Elanikkonna statistika 
seisuga 10. märts 2022seisuga 10. märts 2022
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Sotsiaaltransporditeenus
puudega isikutele on soodushinnaga

L ääneranna Vallavalitsuse 10.03.2022 määruse nr 1 
„Sotsiaalteenuste hinna kehtestamine“ alusel osu-

tatakse soodushinnaga sotsiaaltransporditeenust puu-
dega isikule, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki 
kasutamist.

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse Lääneranna vallas 
alaliselt elavale isikule, kelle elukoht on Rahvastikure- 

gistris registreeritud Lääneranna valda ja kes erivajaduste 
tõttu ei ole suuteline iseseisvalt sõitma ravi-, rehabilitat- 
siooni-, abivahendit väljastavasse asutusse ega riigi või 
kohaliku omavalitsuse ametiasutusse.

Soodushinnaga teenuse kasutamiseks on vajalik Sot-
siaalkindlustusameti poolt määratud kehtiv keskmine, 
raske või sügav puue.

Alates 1. maist 2022 kehtivad Lääneranna valla sotsiaaltransporditeenuse hinnad.

Mõned näited hinnasüsteemist
Puude raskusastme olemasolul maksab soodushinnaga sõit 
Pärnu keskuslinna tööpäeviti 4 eurot (sõidutsoonid 1 ja 2).

Koos Lääneranna valda koju tagasi 
tulemisega läheb sõit maksma 8 

eurot.

Tavahinnaga sõit Pärnusse ja tagasi 
läheb maksma 40 eurot.

Puude raskusastme olemasolul 
maksab soodushinnaga sõit Tal-

linnasse tööpäeviti 10 eurot (sõidu- 

tsoonid 2 ja 3, läbitakse kaks 
lisanduvat maakonda).

Koos Lääneranna valda koju 
tagasi tulemisega läheb sõit 
maksma 20 eurot.

Tavahinnaga sõit Tallinnasse ja 
tagasi läheb maksma 60 eurot.

Lisainfo
Lääneranna vallas vastab sotsiaaltransporditeenust 
puudutavatele küsimustele sotsiaaltöö spetsialist Marelle 
Minn telefonil 5387 6988 ja e-posti aadressil marelle.minn@
laanerannavald.ee.

TEATED

Fotod: Lääneranna Teataja arhiiv
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Raamatukogude aasta 2022
Lääneranna raamatukogud – aprill 2022

Kirbla  raamatukogu
Näitused: 1.–16. aprill „Naljapäev”.

18.–30. aprill „Aprillis sündinud tuntud inimesed”.

Lastele väljapanek Eva Janikovszky loomingust. 

Koonga ja Lõpe raamatukogu
Väljapanek „Tiigriaasta tiigrijutud”.

„Lugemise ilu ja võlu” (põhjused, miks lugemine on kasulik 
ja uute raamatute tutvustus lastele).

Näitus Aino Perviku loomingust:

 » Aino Perviku loomingu tutvustus lastele;

 » lastele ristsõnamõistatus A. Perviku 
loomingu põhjal.

Kõmsi raamatukogu
05.04 tähistame tagantjärele rahvusvahelist 
lasteraamatupäeva.

1.–2. klassile toimub LUGEMISISU raames raamatutund 
raamatu teekonnast lugejani.

Lasteaias loeme H. Chr. Anderseni muinasjuttu ja joonis-
tame pärast ka pildi.

12. aprillil toimub 4.–6. kl õpilaste raamatutund „Sõbra 
soovitatud raamat on parim”.

Näitused: „Kevadpühadeks” ja „LUGEMISISU kinkis raama-
tuid”.

Lihula Keskraamatukogu
 Näitus/väljapanek Ukraina toetuseks.

Metsküla raamatukogus
Väljapanek „Kevade ootuses”.

 

Saulepi raamatukogu
Väljapanek „Sõber koer”, kuna aprillis on pääste- ja juht- 
koerte päev.

Tuudi raamatukogu
Näitus „Üllatusmunades leiduvad mänguasjad”. Era-

kogu vanaema Vaike Kadakalt.

  

Varbla raamatukogu
Väljapanekud: Aino Pervik – 90 ja Viljo 
Anslan – 85.

Näitus „Abiks aiapidajale”, millega saab tut-
vuda ka mais.

 

Vatla raamatukogu
Kaks väljapanekut: „Lihavõtted” ja „Aino Pervik 90”.

 

Virtsu raamatukogu
Lasteraamatupäev lasteaias.

Näitus „Head laste- ja noorteraamatud 2021”.

Väljapanek „Nick Hornby – 65”.

Väljapanek „Värvime mune”.

Näitus „Laste lemmikkirjanik Aino Pervik – 90”.

K õigis Lääneranna raamatukogudes on uudiskirjanduse väljapanekud.

Saame tuttavaks: Lääneranna Vallavalitsuse
majandusosakonna juhataja Urmas Osila

L ääneranna Vallavalitsus valis 1. veebruaril lõppenud 
avaliku konkursi tulemusena majandusosakonna 

juhataja, kellena asus alates 7. veebruarist 2022 tööle 
Urmas Osila.

Osila on omandanud kõrghariduse Eesti Põllumajanduse 
Akadeemias. Kuni 2017. aastani töötas ta Vihula Valla-
valitsuses talituse juhatajana ning viimane töökoht oli 
eraettevõttes projektijuhina.

„Ma sobin majandusosakonna juhiks, sest mul on analoogne 
kogemus TLV üldosakonna töö juhtimisest, valla kommu-
naalteenuste-, elukeskonna- ja arenguga seonduvaid tege-
vusi olen korraldanud Vihula vallas,” tutvustab end Osila. 
„Antud ametikohale asuksin täis koostöövalmidust ja indu. 
Arvan, et see võimaldaks võtta maksimumi mu haridus- ja 
kogemuspagasist ning teostada valla elanikele suunatud 
teenuste paindlikku arendamist ning unikaalseid uusi pro-
jekte.”

„Erinevad ettevõtmised on mind 
tihti toonud Lääne-, Muhu- ja 
Pärnumaale,” selgitab Osila 
kokkupuudet piirkonnaga. „Kõi-
kide siinsete tegemiste juures 
olen kogenud heatahtlikkust 
ja tegusaid inimesi. Siit ka otsus 
kandideerida majandusosakonna 
juhatajaks.”

Majandusosakonna juhataja töö põhieesmärk on majan-
dusosakonna tegevuse koordineerimine, juhtimine vas-
tavalt majandusosakonna põhimäärusele ja Lääneranna 
valla arengukavas seotud prioriteetidele, Lääneranna valla 
ruumilise arengu teadlik kavandamine.

Urmasega saab kontakti e-posti aadressil urmas.osila@
laanerannavald.ee või telefonitsi numbril 5691 8606.
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ApolloTV meelelahutusteenus | Sisuturundus

3 põhjust, miks vahetada tänane teleteenus ApolloTV 
meelelahutusteenuse vastu.

ApolloTV on uudne lähenemine sellele, kuidas tarbida tele-
visiooniteenust. Lisaks klassikalisele saatekava järgsele 
vaatamisele on platvormil hõlpsasti kasutatav meelela-
hutuskeskkond, mis sisaldab kõikide saadete järelvaata-
mist, eksklusiivseid ettevaatamise võimalusi ja suurt vali-
kut reklaamivaba filmi-, sarja- ja lastesisu. See tähendab, et 
ApolloTV-d saab kasutada nii igapäeva sündmustega kursis 
olemiseks kui ka  lemmiksaadete või -filmide vaatamiseks. 
Meie telekanalite valikus on 50 eriilmelist telekanalit, mis 
lisaks tavapärastele Eesti kanalitele pakuvad meelelahutust 
nii lastele kui filmisõpradele ja ajaloohuvilistele. ApolloTV 
kõik funktsionaalsused on kasutatavad ühes paketis ühe 
kuumakse eest.

ApolloTV on sisuvalikus keskendunud eestimaisele sisule. ApolloTV on sisuvalikus keskendunud eestimaisele sisule. 
Nii on platvormilt leitavad filmiklassikasse kuuluvad meist- Nii on platvormilt leitavad filmiklassikasse kuuluvad meist- 
riteosed nagu „Viimne reliikvia”, „Nimed marmortahvlil” riteosed nagu „Viimne reliikvia”, „Nimed marmortahvlil” 
ja „Nukitsamees”, aga ka kõige värskemad kassahitid nagu ja „Nukitsamees”, aga ka kõige värskemad kassahitid nagu 
„Jahihooaeg”, „Tõde ja õigus” ja „Eesti matus”. Sisu paljusus „Jahihooaeg”, „Tõde ja õigus” ja „Eesti matus”. Sisu paljusus 
ei jäta külmaks ühtegi vanuserühma. Lisaks on kõik suure-ei jäta külmaks ühtegi vanuserühma. Lisaks on kõik suure-
mates telekanalites näidatud linateosed lisatasudeta järel-mates telekanalites näidatud linateosed lisatasudeta järel-
vaadatavad 14 päeva jooksul.vaadatavad 14 päeva jooksul.

ApolloTV töötab igal platvormil. Kõik mugavused on ApolloTV töötab igal platvormil. Kõik mugavused on 
kasutatavad nutiteleris, taskuseadmes, tahvelarvutis kasutatavad nutiteleris, taskuseadmes, tahvelarvutis 

või läbi digiboksi. ApolloTV Premium paketis sisaldub 6 
samaaegset vaatamiskohta, mis tähendab, et kogu pere 
saab sõltumata oma asukohast või seadmest samaaegselt 
nautida endale sobivat sisu. Vähe tähelepanu on saanud 
ApolloTV digiboks, mis teeb iga teleri nutikaks ja on kesk-
kond, mis võimaldab Androidi-platvormi abil kõik endale 
sobivad teenusepakkujad – olgu see muusika (Spotify) või 
mõni välismaine voogedastusplatvorm (Youtube, Amazon-
Prime) – koondada ühte lihtsalt ja mugavalt hallatavasse 
keskkonda ning seeläbi oma suurele ekraanile.

Lisaks tänapäevasele teleteenusele on ApolloTV-ga võima-
lik parandada enda kodust internetikvaliteeti. Meie paku-
tav kvaliteetne 4G on piisav, et toetada televisiooni vaata-
misele lisaks kodukontoris töötamist või veebis surfamist. 
Mobiililevi eest peitu jäävate asukohtade tarbeks on võima-
lik lisada väliantenn, mis parandab märgatavalt kasuta-
jamugavust.

Seega tänapäevane teleteenus, mitmed vaatajakohad igas Seega tänapäevane teleteenus, mitmed vaatajakohad igas 
seadmes ning kvaliteetne internet teevad ApolloTV-st Sinu seadmes ning kvaliteetne internet teevad ApolloTV-st Sinu 
kodu kõikehõlmava meelelahtusteenuse.kodu kõikehõlmava meelelahtusteenuse.

Personaalse pakkumise saamiseks jäta kontaktid aadressil Personaalse pakkumise saamiseks jäta kontaktid aadressil 
liitu.apollo.tv või võta ühendust e-kirja teel liitu.apollo.tv või võta ühendust e-kirja teel liitu@apollo.tvliitu@apollo.tv  
või helista tööpäevadel vahemikus 08.00–20.00 ja või helista tööpäevadel vahemikus 08.00–20.00 ja 
laupäeviti 08.00–12.00  telefonil +372 620 7778.laupäeviti 08.00–12.00  telefonil +372 620 7778.

Kalapüügi- ja jahipidamisõiguste eest maksmine
kolib uuele platvormile

K eskkonnaamet annab teada, et pilet.ee kaudu enam 
püügiõiguste ega jahipidamise tasu maksta ei saa. 

Sealtkaudu enne märtsi hangitud õigused kehtivad nii nagu 
varemgi. Alates märtsist saab kalastaja oma püügiõiguse 
eest tasuda uues mugavas keskkonnas aadressil kalaluba.ee 
või sõnumiga numbril 1717.

Võimalus on tasuda mitme erineva loa eest 
ühekorraga
Aadressil kalaluba.ee või jahiluba.ee kättesaadav platvorm 
võimaldab harrastuspüügi või jahipidamise õiguste eest 
tasuda nii pangalingi, krediitkaardi kui mobiilimaksega 
ning autentimiseks on kasutusel juba muude riigiteenuste 
kasutamisel tuttavaks saanud autentimissüsteem.

Tänu ostukorvi funktsioonile tekib võimalus tasuda soovi 
korral mitme erineva loa eest ühekorraga. E-poega sar-
nanev lahendus lihtsustab lubade hankimist ka välismaa-
lastele. 

Internetiühenduse puudumise korral on alates 1. märtsist 
võimalik tasuda harrastuskalapüügiõiguse eest SMSiga. 
Selleks tuleb saata piletikoodi ja isikukoodiga sõnum numb-
rile 1717. Endisena säilib võimalus taotleda kalastuskaarti 
Keskkonnaameti kontorites kohapeal.

Harrastuskalapüük on järjest suurema osakaaluga sektor 
kogu kalandusest, mistõttu parem järelevalve selle üle on 
oluline. Seetõttu rahastas kaasaegsele platvormile ülemine-
kut 90% ulatuses Euroopa Liidu Merendus- ja Kalandus-
fond ja 10% ulatuses Eesti riik.
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Lääneranna Vallavalitsuse otsused | Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. veebruar – 10. märts 2022 toimus neli 
Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimin-

gutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste 
määramine ja maksmine, huvihariduse ja -tegevuse 
toetuste eraldamine, hoolekandeasutuses hooldamise 
võimaldamine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse 
maksmine, maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside 
määramine ja korrastamine, projekteerimistingimuste 
määramine, ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, kor-
raldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamine, 
puurkaevu asukoha määramine, jäätmete ühise kogumis-
mahuti kasutamine, hajaasustuse programmi kasutamise 
aruande heakskiitmine, otsustati järgmist:

 » Avaldati tänu ja tunnustati ning anti Lääneranna Valla-
valitsuse tänukiri: Mihkel Kalmarule  aadressandmete 
eduka korrastamise eest ja 20 aasta tööjuubeli puhul 
Lääneranna vallas; Tõnis Rannale  20 aasta tööjuubeli 
puhul Lääneranna vallas;  Margus Källele  30 aasta töö-
juubeli puhul Lääneranna vallas; Lääneranna Veskira-
hale Lääneranna valla piirkondade identiteedi hoid-
mise ja säilitamise eest ning suurepärase koostöö eest; 
MTÜ-le Koonga Vabatahtlike Päästeselts vabatahtliku 
panuse eest Lääneranna valla ennetus- ja ohutustege-
vustesse;  MTÜ-le Pärnumaa Merepääste vabatahtliku 
panuse eest Lääneranna valla ennetus- ja ohutustege-
vustesse; MTÜ-le Hanila Tuletõrje Selts vabatahtliku 
panuse eest Lääneranna valla ennetus- ja ohutuste-
gevustesse; MTÜ-le Varbla Purjelauapunkt aktiivse 
vabatahtliku panuse eest Lääneranna valla ennetus- ja 
ohutustegevustesse; MTÜ-le Pärnumaa Märjad Käpad 
aktiivse vabatahtliku panuse eest Lääneranna valla 
ennetus- ja ohutustegevustesse; Kaitseliidu Pärnumaa 
maleva Soontagana malevkonnale aktiivse vabataht-
liku panuse eest Lääneranna valla turvalisuse taga- 
misel ja noorte kaasamisel; Kaitseliidu Lääne maleva 
Lihula üksikkompaniile aktiivse vabatahtliku panuse 
eest Lääneranna valla turvalisuse tagamisel ja noorte 
kaasamisel; Naiskodukaitse Lääne ringkonna Lõu-
na-Läänemaa jaoskonnale vabatahtliku panuse eest 
Lääneranna valla turvalisuse tagamisel ja noorte kaa- 
samisel;  Norts Productionsile koostöö eest Lääneranna 
Vallavolikogu istungite veebiülekannete teostamisel; 
Päästeameti Lääne regiooni Lihula päästekomandole 
aktiivse panuse eest Lääneranna valla turvalisuse taga- 
misel; Kristo Minnile laskespordi võimaluste loomise 
eest. Tänukirjad anti üle Eesti Vabariik 104 pidulikul 
tähistamisel 22.02.2022.

 » Avaldada tänu ja tunnustada ning anda Lääneranna 
Vallavalitsuse tänukiri: Maarja Jõeveele juubelisün-
nipäeva puhul ning südamega tehtud töö eest käsitöö- 
ja kodunduse ning kehalise kasvatuse õpetajana Virtsu 
Koolis; Peeter Hermikule juubelisünnipäeva puhul ning 
südamega tehtud töö eest füüsika ja geograafia õpeta-
jana; Meelis Põhakole juubelisünnipäeva puhul ning 
südamega tehtud töö eest loodusainete õpetajana;  Urve 
Selbergile  30 aasta tööjuubeli puhul Varbla Koolis.

 » Osaühing Hetkinvest esitas Keskkonnaametile taotluse 
maavara kaevandamiseks keskkonnaloa saamiseks. 
Keskkonnaamet edastas Lääneranna Vallavalitsusele 
Kaiste III liivakarjääri keskkonnaloa taotluse tut-
vumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Kaiste III liivakar-
jäär asub Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kana-
mardi külas riigiomandis oleval Varbla metskond 65 
kinnistul (katastritunnus 86302:003:0058). Riigivara 
valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja valitsema 
volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus. 
Taotletava mäeeraldise pindala on 9,56 ha. Kaevanda-

tud maavara kasutatakse teede- ja üldehituses. Kae-
vandatud maa korrastatakse metsamaaks ja veekoguks. 
Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks. Taotletava Kaiste 
III liivakarjääri mäetehnilised tingimused on head. Kat-
tekiht on õhuke ning maavarale on hea juurdepääs. 
Kasuliku kihi moodustab ehitusliiva kvaliteedinõuetele 
vastav materjal. Vastavalt taotlusele hakkab Osaühing 
Hetkinvest Kaiste III liivakarjääri materjali peamiselt 
kasutama Pärnu maakonda planeeritud riiklikult täht-
sate taristuobjektide (Rail Baltic ja Via Baltica) ehituste-
gevuse varustamiseks. Nõustuti Kaiste III liivakarjääri 
keskkonnaloa andmisega tingimusel, et keskkonnaloale 
märgitakse kõrvaltingimuseks: Kanamardi metsatee 
(tee nr 8260513) hooldamise ja kasutamise tingimused 
leppida kokku loa omaniku ja tee omaniku vahel enne 
tee kasutamist kaevise väljaveoteena.

 » Lääneranna Vallavalitsus on 19.01.2022 korraldustes nr 
44 ja nr 46 põhjendavas osas faktilisi asjaolusid kirjel-
dades teinud kirjavea kuupäeva kirjutamisel. Kirjavea 
esinemine haldusakti sisu ei mõjuta. Tegu on haldusme-
netluse seaduse mõistes ilmse ebatäpsusega. Parandati 
Lääneranna Vallavalitsuse 19.01.2022 korralduse nr 44 
„Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine (Taga-
Täpsi)” põhjendavas osas kuupäev „22.06.2021”, asen-
dades selle kuupäevaga „22.07.2021”, ja  korralduse nr 
46 „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine (Sel-
ja-Jüri)” põhjendavas osas kuupäev „22.06.2021”, asen-
dades selle kuupäevaga „22.07.2021”. 

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas avaliku kirjaliku 
enampakkumise Kõmsi rahvamaja ruumi tasu eest 
kasutusse andmiseks. Korraldatud enampakkumisele 
esitati üks pakkumine. Kaebusi enampakkumise läbivii-
misele ei esitatud. Kinnitati Kõmsi rahvamaja ruumi 20 
m² rentimiseks avaliku kirjaliku enampakkumise edu-
kaks pakkujaks Kräsupea OÜ (reg.nr 14378570) pak-
kumus 1,25 eurot/m² kuus + kommunaalkulud. Enam- 
pakkumise võitjaga sõlmitakse tähtajaline rendileping 
viieks aastaks.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas avaliku kirjaliku 
enampakkumise Varbla teeninduspunktis ruumi tasu 
eest kasutusse andmiseks. Korraldatud enampakku-
misele esitati üks pakkumine. Kaebusi enampakkumise 
läbiviimisele ei esitatud. Kinnitati Varbla teenindus-
punkti 13,4 m² ruumi rentimiseks avaliku kirjaliku 
enampakkumise edukaks pakkujaks Lumelle OÜ (reg.
nr 1465234) pakkumus 1,3 eurot/m² kuus + kommunaal- 
kulud. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse tähtajaline 
rendileping viieks aastaks.  

 » Anti välja Lääneranna Vallavalitsuse 16. veebruar 2022 
korraldus nr 119 „Lääneranna Vallavalitsuse majandus- 
osakonna põhimäärus”. 

 » Mirjam Kustov esitas avalduse loa saamiseks Lääne-
ranna valla vapi kujutise kasutamiseks 12. märtsil 2022  
Lihula Spordihoones toimuval XII naistepäeva saalijalg- 
palliturniiril auhinnaks minevatel portselankruusidel. 
Anti luba kasutada Lääneranna valla vapi kujutist 
portselankruusidel järgmistel tingimustel: vapi kujutist 
peab kasutama koos valla nimega, vapi kujutist peab 
kasutama väärikalt, vapi kujutist peab kasutama vas-
tavalt Lääneranna Vallavalitsuse antud loale ja selles 
sätestatud kasutamise viisile ning vastavalt muudele 
Lääneranna valla sümboolika kasutamisele kehtestatud 
nõuetele.

 » Eraldati mittetulundusliku tegevuse toetust järgmistele 
ühingutele: MTÜ EELK Lihula Eliisabeti kogudus, tege-
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vustoetus, 500 €; MTÜ EELK Karuse Margareeta kogu-
dus, tegevustoetus, 500 €; MTÜ EELK Varbla Püha 
Urbanuse kogudus, tegevustoetus, 400 €; MTÜ EELK 
Mihkli Miikaeli kogudus, tegevustoetus, 500 €;  MTÜ 
EELK Kirbla Püha Nikolause kogudus, tegevustoe-
tus, 246 €;  MTÜ Tuudi Külaselts, tegevustoetus, 1200 
€; MTÜ Kirbla Külaselts, tegevustoetus, 1300 €; MTÜ 
Metsküla Kultuuriühing, tegevustoetus 1300 €; MTÜ 
Paadrema Külaselts, projektitoetused projektidele 
„Turvaline Paadrema” 1500 €, „Kaunis ja huvitav Eesti-
maa” 243 €, „Mõtsu jaanituli  2022“ 800 € ja „Paadrema 
30. kodukandipäev” 800 €; MTÜ Saulepi Külaselts, tege-
vustoetus, 1300 €; MTÜ Vatla Külaselts, tegevustoe-
tus 1300 € ja projektitoetus projektile „Vatla VI mõisa- 
päev” 1350 €; MTÜ Kõmsi Külaselts, tegevustoetus, 
 1300 €; MTÜ Oidremaa Külaselts, tegevustoetus, 1300 €; 
MTÜ Lihula Muusikapäevad, projektitoetus projek-
tile „XIV Rahvusvaheline klassikalise muusika festival 
Lihula Muusikapäevad”, 3000 €; Seltsing Vana-Lääne-
maa Ajaloo Selts, projektitoetus projektile „Lihula 
Ajalooklubi loengusarja ja õppereisi „Läänemaa lin-
nused” korraldamine” 685 €; MTÜ Lihula Rahvakunsti- 
selts, tegevustoetus, 1000 €; MTÜ Varbla Purjelaua-
punkt MTÜ, tegevustoetus, 2000 €; MTÜ Pärnumaa 
Merepääste MTÜ, tegevustoetus, 4000 €; MTÜ Hanila 
Tuletõrje Selts, tegevustoetus, 6000 €; MTÜ Kinksi 
Küla Selts, tegevustoetus, 1300 €; MTÜ Massu Ratsa- 
klubi projektitoetus projektile „Ratsavõistluse  Massu 
Kevad, Suvi ja Sügis korraldamine”, 600 €; MTÜ Vana-
linna, tegevustoetus, 500 €; Seltsing Kobedad Tegijad, 
projektitoetus projektile „Eakate ühistegevus”, 500 €; 
Seltsing Lihula naiskoor Leelo projektitoetus transpordi 
kuludeks, 800 €; Seltsing Tantsulust 60+ projektitoetus 
„Rahvapeod”, 1240 €; MTÜ Virtsu Vilistlased, tegevus-
toetus, 1300 €; MTÜ Matsalu Loodusfilmide Festival, 
tegevustoetus, 6000 €. 

 » Kinnitati Lääneranna Vallavalitsuse 2022. a hanke-
plaan. Lääneranna Vallavalitsuse 23.02.2022 korraldus 
nr 145 ja korralduse lisa nr 1.

 » Kehtestati Lääneranna Vallavalitsuse hallatavates koo-
lieelsetes lasteasutustes, üldharidus- ja huvikoolides 
tegevuskulu arvestuslik maksumus aastaks 2022.  
Lääneranna Vallavalitsuse 23.02.2022 korraldus nr 146.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2022. a eelarve alaeelarved 
artiklite lõikes vastavalt  Lääneranna Vallavalitsuse 
23.02.2022 korralduse nr 147 lisale.

 » Otsustati võõrandada avaliku kirjaliku enampakku-
mise käigus järgmised Lääneranna Vallavalitsusele 
kuuluvad varad: 

  kolmetoaline korteriomand Külavahe vkt 6–3, 
Oidrema küla. Vara müügi alghind 1000 eurot, 
tagatisraha suurus 100 eurot; 

  kolmetoaline korteriomand Külavahe vkt 6–8, 
Oidrema küla. Vara müügi alghind 500 eurot, tagatis-
raha 50  eurot;

  kolmetoaline korteriomand Tähemaa 3, Aruküla, 
vara müügi alghind 100  eurot, tagatisraha 10  eurot;

  kinnistu lähiaadressiga Vanamadise, Kirbla küla, mis 
paikneb katastriüksusel 43001:001:0533. Kinnistu 
pindala 1627 m², 100% tootmismaa. Kinnistul asuvad 
laut-garaaž, laut-heinaküün ja kaks kuuri. Kinnistu 
ostuks antakse ostueesõigus Markko Filippovile, kor-
raldatakse notariaalne võlaõiguslik ostueesõiguse 

kokkulepe sõlmimine, ostueesõiguse rakendamiseks 
antakse aega kaks kuud enampakkumise tulemuste 
kinnitamisest. Vara müügi alghind 5000 eurot, 
tagatisraha 500 eurot;

  kinnistu lähiaadressiga Kuusiku, Vanamõisa küla, 
mis paikneb katastriüksusel 41103:002:0250, pin-
dala 5856 m², 100% elamumaa. Kinnistul asuvad ela-
mu-kuur ja laut. Vara müügi alghind 30 000 eurot, 
tagatisraha 3000 eurot; 

  kinnistu lähiaadressiga Jaama 22, Lihula linn, mis 
paikneb katastriüksusel 41201:005:0053,  pindala 
1699 m², 100% elamumaa. Kinnistul asub 5 korteriga 
elamu, vara müügi alghind 30 000 eurot, tagatisraha 
3000  eurot; 

  kinnistu lähiaadressiga Oru tn 1, Virtsu alevik, mis 
paikneb katastriüksusel 43001:001:0700, pindala 
631 m², 100% elamumaa. Kinnistul asub kuur, ehi-
tisealune pind 105,4 m², vara müügi alghind 5000 
eurot, tagatisraha 500 eurot;

  kinnistu lähiaadressiga Väike-Sepa, Pagasi küla. 
Kinnistu paikneb katastriüksusel 43001:001:0619, 
pindala 3434 m², 100% elamumaa. Kinnistul asuvad 
elamu ja kaks kuuri. Vara müügi alghind 5000 eurot, 
tagatisraha 500 eurot. 

Enampakkumised korraldatakse  internetioksjonite kesk-
konnas www.osta.ee kehtivusega 21 päeva, enampakku-
mistest teavitatakse Lääneranna valla veebilehe kaudu.

 » Kinnitati hoonestamata kinnistu Vana tee 16, Kirbla 
küla, Lääneranna vald, sihtotstarve elamumaa 100% 
võõrandamiseks oksjoniportaalis osta.ee korraldatud 
enampakkumise edukaks ostjaks kõrgeima ostuhinna 
pakkunud Elektriauto Laadimispunkt OÜ, registrikood 
14814114 (pakkuja kasutajanimi (Laadija123) pakku-
musega 2810 eurot. Enampakkumise võitjaga  sõlmi-
takse ostu-müügileping ühe kuu jooksul.

 » Kinnitati hoonestatud kinnistu Väänja-Uuetoa, Käru 
küla, sihtotstarve elamumaa 100% võõrandamiseks 
oksjoniportaalis osta.ee korraldatud enampakkumise 
edukaks ostjaks kõrgeima ostuhinna pakkunud Taavi 
Lukas, pakkumusega 7200 eurot. Enampakkumise võit-
jaga sõlmitakse  ostu-müügileping ühe kuu jooksul.

 » Lääneranna valla omandis on Koonga Vallavolikogu 26. 
august 2004 nr 50 otsuse alusel peremehetuks tunnis- 
tatud Mäeotsa alajaam, Karuba külas. Vald ei kasuta 
alajaama oma ülesannete täitmiseks ning vallal ei ole 
alajaama vaja oma ülesannete täitmiseks ka tulevikus. 
Vallavalitsus ei saa sellest alajaamast toidet ega oma 
ka liitumisi. Alajaamast väljuvad liinid on Elektrilevi 
OÜ omad ja nendel liinidel on 4 tarbimiskohta. Rikete 
korral Elektrilevile signaali ei lähe. Võõrandamisega 
taastatakse normaalne olukord, kus alajaam kuuluks 
Elektrilevi OÜ-le ja nemad saaksid seda korrapäraselt 
hooldada. Praegu lasub alajaama hooldus omaniku ehk 
valla õlgadel. Otsustati võõrandada Mäeotsa alajaam, 
Karuba külas tasuta Elektrilevi OÜ-le. 

 » Maa-amet palus Lääneranna Vallavalitsusele saade-
tud kirjas määrata Lihula linnas asuvale Valuste tee 
2b maaüksusele sihtotstarve ja anda arvamus maa riigi 
omandisse jätmise kohta. Lääneranna Vallavalitsus sel-
gitas Valuste tee 2b maaüksuse kohta välja järgneva: 
maal ei lasu maa erastamise ja tagastamise nõudeid, 
maal asuvad küttepuude hoidmiseks mõeldud varju- 
alused; põhikaardi kohaselt on maaüksus hõlmatud 

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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24. märtsil 2022 toimus Lääneranna Vallavolikogu II koos-
seisu kuues istung, kus osales 19 vallavolikogu liiget. Päe-
vakorda kinnitati 13 punkti. Vastu võeti 1 määrus ja 10 
otsust.

 » Otsustati võõrandada otsustuskorras Kirbla külas Vana 
tee 24 kinnisasi (katastritunnus 43001:001:0620, kin-
nistu nr 20492550) Vana tee 28 kinnisasja omanikule 
hinnaga 461 eurot.

 » Otsustati nõustuda Lääneranna vallale kuuluval 
Hoole tee kinnisasjal (kinnistu registriosa nr 3077406, 
katastritunnus 33404:002:0109) asuva garaaži lammu- 
tamiseks, uue garaaži ehitamiseks, omamiseks ja 
kasutamiseks kuni 30 aastase tähtajaga hoonestus- 
õiguse seadmisega kaasomandisse hoonestusõiguse 
taotlejate kasuks.

 » Otsustati nõustuda Virtsu alevikus Lääneranna valla 
omandis oleva Oru tn 1 kinnisasja koormamisega Vee 
tn 6 kinnisasja kasuks juurdepääsuservituudiga.

 » Otsustati võõrandada enampakkumise korras Lääne-

ranna vallale kuuluv kinnistu lähiaadressiga Savitöös-
tuse, Paadrema küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 
mis paikneb katastriüksusel 43001:001:0247, registri-
osa nr 15214150. Kinnistu pindala 5027 m², 100% toot-
mismaa. Vara alghinnaks määrati 8000 eurot.

 » Otsustati võõrandada enampakkumise korras Lääne-
ranna vallale kuuluvad kinnistud:

  1. kinnistu lähiaadressiga Silo, Kuhu küla, Lääne-
ranna vald, Pärnu maakond, mis paikneb katastriük-
susel 33401:001:0405. Kinnistu pindala 8607 m², 
100% tootmismaa. Vara alghinnaks määrati 7000 
eurot;

  2. kinnistu lähiaadressiga Keldri, Kulli küla, Lääne-
ranna vald, Pärnu maakond, mis paikneb katastriük-
susel 43001:001:0976. Kinnistu pindala 6763 m², 
100% tootmismaa. Vara alghinnaks määrati 7000 
eurot.

 » Otsustati algatada üldplaneeringut muutva detail-
planeeringu koostamine Virtsu aleviku Virtsu park 4 
(katastritunnus 19502:003:0003) maaüksusel, mille 

Lääneranna Vallavolikogu otsused | Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja

suuremas osas loodusliku rohumaa kõlvikuga ning 
Lääneranna Vallavalitsuse hinnangul on 60%-l maaük-
susest olemas põllumajanduslik potentsiaal. Kuna Va- 
luste tee 2b maaüksusel on olemas põllumajanduslik 
potentsiaal, siis maaüksusele kogu ulatuses sihtotstar-
beta maa sihtotstarvet ei määrata. Lääneranna Valla-
valitsus on arvamusel, et Valuste tee 2b maaüksuse riigi 
omandisse jätmist takistavad asjaolud puuduvad. Riigi 
omandisse jäetavale maaüksusele määratakse koha-
aadressiks Valuste tee 2b, Lihula linn, Lääneranna vald, 
Pärnu maakond, sihtotstarbeks 60% maatulundusmaa 
ja sihtotstarbeks 40% sihtotstarbeta maa.

 » Maa-amet palus Lääneranna Vallavalitsusele saadetud 
kirjas määrata maale sihtotstarve ja anda arvamus maa 
riigi omandisse jätmise kohta. Riigi omandisse soovib 
Maa-amet jätta Lihula linnas asuva katastriüksuse 
Lasteaia põik 7. Lääneranna Vallavalitsus selgitas välja, 
et katastriüksusel ei lasu maa erastamise ja tagastamise 
nõudeid ning seal asuvad ehitised on ajutised kuu-
rid-garaažid, millel puuduvad omandiõigust tõendavad 
dokumendid. Osaliselt on ehitised kasutusest välja lan-
genud ja ümbrust ning maastikupilti kahjustavad, ehi-
tiste kasutajad ei ole teada. Lääneranna Vallavalitsus on 
arvamusel, et Lasteaia põik 7 katastriüksuse riigi oman-
disse jätmist takistavad asjaolud puuduvad. Katastriük-
susele määratakse sihtotstarbeta maa sihtotstarve.

 » Vastavalt jahiseadusele on jahipiirkonna kasutajal 
kohustus sõlmida kinnisasja omanikuga leping jahi- 
pidamiseks. Vana-Varbla jahipiirkonda jäävad mitmed 
Lääneranna valla kinnistud, jahimaade kasutamiseks 
on esitatud enam kui üks avaldus Lääneranna valla kin-
nistute kasutamiseks jahinduslikuks otstarbeks. Kuna 
vald ei saa eelistada ühte soovijat teisele ja üldisest 
jahipiirkonnast moodustavad Lääneranna valla kinnis- 
tud vaid 0,4%, siis anti luba Vana-Varbla piirkonnas 
jahipidamiseks kasutada Lääneranna valla kinnis-
tuid, kuid mitte sõlmida maa jahindusliku kasutamise 
lepingut Pärnumaa Jahimeeste Liiduga ega ka MTÜ-ga 
Vana-Varbla Jahiselts.

 » Määrati SA Lääneranna Hoolekanne nõukogu liikmeks 
viieks  aastaks alates 7. märts 2022. a tema eelneval 
nõusolekul Jane Mets.

 » Lubati Orienteerumisklubil West korraldada Lääne-
ranna vallas orienteerumiskaartidel märgitud aladel 
avalik üritus „RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäe-
vakud 2022”: 30. juunil 2022. a Allika  orienteeru-
miskaardil märgitud aladel, 28. juulil kell 17.00–20.00  
Kolga-Veski, 08. septembril 2022 kell 16.30–19.00 
Koonga. Avaliku ürituse korraldamisel tuleb järgida 
Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud 
nõudeid.

 » Kinnitati vallavara võõrandamise enampakkumiste 
tulemused:

  korteriomand Irta keskus 4–11, Irta külas, müügiks 
korraldatud enampakkumisel tehti 38 pakkumist. 
Kaebusi enampakkumise läbiviimisele ei  esitatud. 
Korteriomand võõrandati kõrgeima pakkumusega 
380 eurot;

  neljatoalise korteriomandi Lõpe keskus 4–1, Lõpe 
külas, korraldatud enampakkumusel osutus edukaks 
kõrgeim pakkumus 3600 eurot;

  7/8 hoonestatud kinnistu Halli, Koonga külas, ja 
7/8 hoonestatud kinnistu Remondi, Koonga külas, 
sihtotstarve tootmismaa 100%, osutus edukaks kõr-
geima ostuhinnaga pakkumus 32 000 eurot. Enam-
pakkumise võitjatega sõlmitakse ostu-müügileping 
ühe kuu jooksul.

 » Lääneranna Vallavalitsus selgitas Lihula linnas 
asuva Tallinna mnt 71 katastriüksuse (katastritunnus 
43001:001:1168) kohta välja, et katastriüksusel ei lasu 
maa erastamise ja tagastamise nõudeid ning katastriük-
susel ei ole ehitisi, mis vastavad maareformi seaduse 
§ 6 lõikes 3 sätestatud hoonele. Jõuti arvamusele, et 
puuduvad asjaolud, mis takistaksid Tallinna mnt 71 
katastriüksuse jätmist riigi omandisse.

Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kolm eel-
nõud.

Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on 
leitavad Lääneranna Vallavalitsuse elektroonilisest doku-
mendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendireg-
ister.
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eesmärk on üldkasutatava maa sihtotstarbega Virtsu 
park 4 maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, 
maaüksuse jagamine kuni kolmeks krundiks, kruntide 
ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja taristuga 
varustatuse lahendamine.

 » Otsustati algatada üldplaneeringut muutva detail-
planeeringu koostamine Virtsu aleviku Tallinna mnt 
31 (katastritunnus 43001:001:0884) maaüksusel, mille 
eesmärgiks on Virtsu alevikus tootmismaa sihtotstar-
bega Tallinna mnt 31 maaüksuse sihtotstarbe muut-
mine, maaüksuse jagamine kahekümne kaheksaks 
krundiks, kruntide ehitusõiguse määramine, juurde-
pääsude ja taristuga varustatuse lahendamine ning 
ranna- ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine.

 » Otsustati kaasata Evecon OÜ ja Sunly AS kohaliku 
omavalitsuse eriplaneeringu menetlusse isikutena, 
kellel on põhjendatud huvi Lääneranna Vallavolikogu 
14.05.2020. a otsusega nr 197 „Kohaliku omavalitsuse 
eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hin-
damise algatamine” algatatud kohaliku omavalitsuse 
eriplaneeringu koostamise ja planeeringu elluviimise 
vastu.

 » Otsustati kinnitada Lääneranna Vallavalitsus uueks 

liikmeks majandusosakonna juhataja Urmas Osila.

 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 25.11.2021. a otsust 
nr 5 „Volikogu komisjonide koosseisude kinnitamine” 
ning kinnitati majanduskomisjoni liikmeks Raul Ober-
schneider ja sotsiaalkomisjoni liikmeks Jaan Laats.

 » Muudeti Varbla Rahvamaja põhimäärust. Määruses 
oli tegutsemiskoht kahes hoones; Varbla rahvamajas 
ja Paadrema rahvamajas. Paadrema rahvamaja tegut-
semiskoht lähiaadressiga Paadrema rahvamaja, Tõusi 
küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond tühistati, kuna 
see ei ole kasutuses.

 » Vallavanem Ene Täht vastas Lääneranna vallavolikogu 
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni poolt 
28.02.2022 esitatud küsimustele seoses kavandatava 
„haridusreformiga”.

 » Lääneranna vallavolikogu Eesti Konservatiivse Rah-
vaerakonna fraktsiooni poolt esitatud otsuse eelnõu 
„Lääneranna valla koolivõrgu säilimise kohta” ei saanud 
poolthäälteenamust ja jäi vastu võtmata.

Järgmine Vallavolikogu istung toimub 14. aprillil 2022.

L ääneranna valla esimene valimisperiood on lõp-
penud ja uus nelja-aastane periood on hoo sisse 

saanud. Nii mõnigi asi on paika loksunud, kuid üksmeelt 
pole eri piirkondadel veel paljudes teemades.

Seoses haridusvõrgu korrastamise vajadusega oleme 
alustanud suurepärast koostööd kogukondadega. Ühes 
oleme kohtumistel kokkuleppele jõudnud – kõige tähtsam 
meie kõigi jaoks on õpilastele antava hariduse kvaliteet.

Iga samm, ka kõige väiksem, on liikumine eesmärgi poole. 
Eesmärk on meile kõikidele teada.

Aga hetkeseis? –Eriti mitte!

Seetõttu olemegi alustanud esmalt hetkeseisu kaardista-
misega ning seda mitte ainult hariduse osas, vaid laiaula-
tuslikult kogu valla hallatavaid tegevusi hõlmavalt. Olu-
lised on erinevad koostöövõrgustikud (ettevõtlus, haridus, 
kultuur, sport, sotsiaal-, planeeringud, keskkond, loodus- 
hoid jt) ja nendevaheline koostöö ning tahe luua positiiv-
seid muutuseid, mis toovad valda rahulolu, et toetada meie 
inimeste heaolu. 

Vald oma tegevuses on ikkagi siinsete inimeste jaoks, 
mitte  vastupidi!

Mitmel puhul peame ümber hindama oma soovid vastavalt 
olukorrale, mida tegelikult võimaldada saame. Selleks alga-
tame arengukava uuendamise ning teeme seda koostöös 
kogukondadega. 

Näen, et üksteist toetavad kogukonnad on väga võimas 
jõud ja sellest saavad võita kõik.

Ü ha selgem on, et vajame arutelusid. 

Arutelusid, kus erinevate kogukondade esindajad 
saavad oma piirkonna rõõmudest, edusammudest, aren-

guvajadustest ja muredest, eelseisvatest proovikividest 
omavahel rääkida, saades samal ajal abi ja mõtteid teistelt, 
kes maadlevad samade muredega. Sealjuures on olu-
line sihipärane ja koordineeritud valdkondade-vaheline 
koostöö. Meil kõigil on vaja leida võimalusi ja lahendusi 
seatud sihtide saavutamiseks. Eelpool toodu tõttu ning 
vajadusega hakkama saada kahaneva ja vananeva rahvas-
tikuga, peame leidma näiteks: 

  nutikad lahendused üle jõu käivate kuludega vanade 
ja suurte avalike hoonete ülalpidamiseks;

  head ideed parendamaks teenuste kättesaadavust ja 
vaba aja veetmise võimalusi meie valla inimestele;

  efektiivsema majandamise mõtteid igas valdkonnas.

O leme avanud aruteludeks valla arengukava

Dokumendi, milles leiame üheskoos lahendused nii 
tänaste olude korraldamiseks kui ka pikemas perspektiivis.

Kogukondadega kohtumisel jäi kokkulepe, et koostöös hak-
kame jõulisemalt pidama läbirääkimisi riigiga, paranda-
maks hajaasustusega, kuid väikese elanike arvuga kohalike 
omavalitsuste tulubaasi suurendamist olukorras, kus koha-
likele omavalitsustele on juurde tulnud palju ülesandeid 
ja ettenägematuid koheselt lahendamist vajavaid olukordi 
(kasvõi hüppeliselt kallinenud ehitus- ja teenuste hinnad).

Hea ja loominguline õhkkond, mille oleme senistel kogu-
kondadega kokkusaamistel saavutanud, annab meile kõig-
ile võimaluse maksimaalselt rakendada vallas elavate ja  
lahendustele orienteeritud inimeste oskuseid ja teadmisi – 
selleks jätkame täiendavalt arutelusid kogukondadega. Uue 
suunana võtame eesmärgiks hakata korraldama regulaar-
seid kogukondade ümarlaudasid.

Positiivset meelt ja tegusat tulevikku!

Arengukava uuendamise plaanidest
koostöös kogukondadega | Ene Täht 

Lääneranna vallavanem
Armand Reinmaa 
Lääneranna Vallavolikogu esimees
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Massu 2022. aasta kevad, suvi ja sügis |

H ea lugeja! Oled Sa märganud, et kolmel nädalava-
hetusel aastas (maist septembrini) käib pisikeses 

Massu külas tihe sagimine – varahommikust kuni hilisõh-
tuni on teedel liiklemas hulgaliselt hobutreilerid ning tal-
lides ja ratsaplatsidel võib näha liikumas elevil nägudega 
valgesse võistlusvormi riietunud ratsanikke koos oma 
uhkete hobustega.

Tea, et selline vaatepilt tähendab vaid üht – käes on Massu 
iga-aastaste ratsavõistluste aeg! 

Alates 2016. aastast toimuvatel 
võistlustel osaleb nädalavahetu-
sel keskmiselt 250 võistluspaari, 
pannes end proovile kahel Eesti 
kõige populaarsemal ratsaspor-
dialal: takistussõidus ja/või 
koolisõidus.

Kui lugeja on veidi segaduses, 
mida üks või teine spordiala 
endast kujutab, siis on abiks vasakul 
olev väike spikker (sinisel taustal).

Teame, et võistlused on sportlaste pidupäev, mil oma 
võimed ja oskused proovile panna – nii ka Massus. Massu 
Ratsaspordikooli lastele on see suurepärane võimalus oma 
koduväljakul võistelda. Meie 60 õpilasest on sel õppeaastal 
võistlustele jõudnud viis: Alisa Veepalu, Maryan Mikiveer, 
Liis Kaisel, Heleliis Loops ja Viktoria Elisabeth Kepp. Loo-
dame väga, et neile lisandub kevadeks veel julgeid, kelle 
esimene suurvõistluse kogemus tuleb just kodusel Massu 
ratsaväljakul.

H ea lugeja! Kui Sinus tekkis huvi tulla kaasa elama 
meie võistlejatele, siis tea, et oled väga oodatud!

Esiteks on sportlastele pealtvaatajate ees oma soorituse 
tegemine kordades väärtuslikum, kui hõredate tribüünide 
puhul. Teiseks ei maksa pealtvaatajatele see põnevust täis  
erakordne kogemus ja hea emotsioon mitte midagi – lihtsalt 
tule ja naudi kaunist päeva meie seltsis!

Ootame Sind ratsavõistlustele:

Massu Kevad 7.–8. mai

Massu Suvi 2.–3. juuli

Massu Sügis 3.–4. september

Kristi-Carolina Reinmaa 
Massu Ratsaspordikooli ja Klubi juhataja

Takistussõit on ratsaspordiala, kus 
hobuse ja ratsaniku ülesandeks on 

vigadeta ja võimalikult kiiresti 
ületada võistlusrajale üles pandud 
takistused ehk parkuur. Vigade 
eest antakse võistlejale karistus-
punkte.

Koolisõit on võistlusala, kus 
ratsanik sooritab 20 x 60 m aiaga 

piiratud väljakul ettenähtud järjekor-
ras teatud harjutused kolmes allüüris: 
sammus, traavis ja galopis. Harjutuste 

järjekorda nimetatakse skeemiks, 
harjutuste sooritamise kohad on 

märgitud väljaku äärde tähtedega. 
Kohtunikud hindavad iga har-
jutust 10-palli-süsteemis, lisaks 
antakse koondhinded hobuse 
liikumise kvaliteedi ning ratsan-

iku istaku ja juhtimisvahendite 
kasutamise eest. (Vaata veel: www.

ratsaspordiliit.ee).

SPORT

IX Pärnumaa spordi koostööseminar
toimus Lääneranna vallas

K olmapäeval, 9. märtsil toimus üheksas Pärnumaa 
spordi koostööseminar koostöös Pärnumaa Spordi- 

liiduga.

Lihula Spordihoonet külastasid Pärnumaa omavalitsuste 
spordijuhid, et saada ülevaade Lääneranna valla spordi- ja 
huvihariduse korraldusest ning arutleda võimaluste üle 
maakonna eri piirkondades.

Sõna võtsid Lääneranna Spordikooli direktor Janar Sõber, 
Lääneranna Vallavolikogu esimees Armand Reinmaa, 
Lääneranna Noortekeskuse juhataja Anneli Pikkmets ja 
Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi treener Jaanus Getreu.

Pärast seminari tutvuti Lihula uue spordihoonega, Massu 
Ratsaklubi ja -kooliga ning Varbla Puhkeküla sportimis-
võimalustega.

Foto: Lääneranna Spordikool Foto: Lääneranna Spordikool

Fotodel takistussõit (ülemine) ja koolisõit (alumine) / Fotod: Kristhel Vaht
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Jalgpall
19.03 mängis Lõuna-Läänemaa Jalg- 
palliklubi naiskond Lihula Spordi-
hoones Rahvaliiga meistrivõistluste 

1/4 finaali Kadrak Uni-
tedi vastu, lõpeta-

des normaalaja 
1:1 viigiga. Edu 

penaltiseerias 
viis nais-
konna pool- 
finaali!

04.03 toimus 
T a l l i n n a s 

Õismäe sport-
mängude hallis 

Rahvaliiga naiskon-
dade kohtumine Lõuna-Läänemaa Jal-
gpalliklubi vs. FC EBS.

Lõppseisuks kujunes 1:1 ja tabelisse 
tuli üks punkt. Lõuna-Läänemaa JK 
Rahvaliiga naiskond teenis alagru-
pis kaheksa mänguga neli võitu, kaks 
viiki ja kaks kaotust: kokku 14 punkti. 
Ees ootavad play-off-mängud.

27.02 kohtus Lõuna-Läänemaa Jalg-
palliklubi naiskond Rahvaliiga seits-
mendas voorus Keila JK naiskonnaga.

Kui viimati peetud kohtumine lõppes 
võistlusliku 3:3 viigiga, siis koduväl-
jakul alistas meie naiskond Keila JK 
2:1 ning tagas koha Rahvaliiga play-
off’is. Võiduga sai naiskond tabelisse 
13 punkti ja ning sellega tõusti enne 
viimast vooru üldarvestuses taas 
teisele reale.

20.02 kohtus Lõuna-Läänemaa JK 
Rahvaliigas mängiv naiskond Vasa-
lemma Põhikooli Spordihoones toi-
munud kuuendas voorus Keila Jalg-
palliklubiga ning mängis Keila JK-ga 
3:3 viiki.

Kergejõustik
16.03 toimus Pärnu Kergejõustikuhal-
lis TV10 Olümpiastardi maakondlik 

jõuproov. Pärnumaa III etapil võistles 
üle 20 Pärnu linna ja Pärnumaa kooli.

Lääneranna vallas osalesid Metsküla, 
Virtsu ja Lihula koolide lapsed ning 
püstitasid kokku 11 isiklikku rekordit. 

Parima tulemusena saavutas 
Sten-Martin Viidema isikliku rekor-
diga kuulitõukes vanemate poiste 
arvestuses II koha.

Lauatennis
13.03 selgitati Läänemaa lauaten-
nise meistreid. Osales 34 huvilist. 
Paarismängud viidi läbi „igamehe 
paarismängu” põhimõttel ja tänu sel-
lele võttis enamus osa ka paarismän-
gudest.

Hugo Jan Rummel Lääneranna Spor-
dikoolist tõi koju mitu medalit: kuld 
meeste paarismängus koos Heikki 
Soolaga (Haapsalu) ja hõbe sega-
paarismängus koos Janely Vestliga 
(Lääneranna).

Parimaks kadetiks mängis end Keiro 
Ristikivi, kes saavutas ühtlasi indivi- 
duaalarvestuses 4. koha ning seda ka 
sega- ja meespaarismängus.

12.03 osalesid Lääneranna Spordikooli 
noored  edukalt Eestimaa Spordiliit 
Jõud noorte lauatennise meistrivõist-
lustel Aseris tuues koju 2 medalit.

Sten Kukispuu individuaalne pronks. 
Paarismängudes mängisid kõik 
vanuseklassid ühes  grupis ning Keiro 
Ristikivi, segapaarina koos Sandra 
Prikkiga (Haapsalu), võitlesid välja 
pronksmedali.

22.02 toimusid Pärnumaa Koolispordi 
meistrivõistlused lauatennises, kus 
osales 8 Lääneranna Spordikooli õpi-
last, kes tõid koju 4 medalit.

4.–5. klasside arvestuses saavutas Sten 
Andre Kukispuu Kõmsi Lasteaed-Alg-
koolist I koha 

6.–7. klasside tüdrukute arvestuses 
saavutas Liis Kaisel Virtsu Koolist II 
koha 

8.–9. klasside arvestuses saavutasid 
Lihula Gümnaasiumi poisid Keiro Ris-
tikivi II koha ja Hugo Jan Rummel III 
koha 

Maadlus
12.03 osalesid Lääneranna Spordikooli 
maadlejad Tallinnas Kristjan Palusalu 
noorteturniiril kreeka-rooma maad-
luses. 

Kohal oli 237 osalejat 31-st maadlus- 
klubist Eestist, Lätist ja Leedust.

Meie parimaks tulemuseks oli Jüri 
Mihki saavutatud 4. koht kaalukate-
goorias kuni 44 kg.

19.02 osalesid kaheksa Lääneranna 
Spordikooli noormaadlejat XIV Valga 
lahtistel meistrivõistlustel. 

Võistlejaid oli kokku tulnud 135 
noort 23st Eesti, Läti ja Leedu klubist. 
Üldarvestuses saavutas Lääneranna 
Spordikool 8. koha.

Noormeeste poodiumitulemused kaa-
lukategooriates:

–38 kg Ardon Alesmaa I koht 

–38 kg Andreas Rebane III koht 

–43 kg Kert Kukk II koht 

–43 kg Sebastian Veetõusme III koht

–110 kg Kardo Küttmann I koht

Spordiuudised | Periood: 
19. veebruar – 19. märts 2022

Seitse vaprat kergejõustiklast 16. märtsil Pärnus / Foto: Karin Mänd Hugo Jan Rummel võitis 13. märtsil kulla meeste paarismängus koos 
Heikki Soolaga (Haapsalu) / Foto: Lääneranna Spordikool
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Lääneranna valla kultuurikava
Aprill

01.04 kell 15.30 Lõpe klubis kogu 
pere naljapäev: Mironoff show. 
Pilet lapsele 3 €, täiskasvanule 5 €

02.04 kell 20.00 Lõpe klubis tant-
suõhtu ansambliga Kurjad Plaanid 
ja DJ Andrus Pirso. Pilet kohapeal 
20 €

03.04 kell 14.00 Karuse kirikus 
jumalateenistus – paastuaja 5. 
pühapäev Judica

03.04 kell 14.00 Kõmsi rahva- 
majas naljakuu teatripühapäev. 
Kaks lõbusat lavastust harrastus-
teatritelt Piibeteater ja SEE teater. 
Avatud kohvik. Lisainfo 525 3236

07.04 kell 10.30 Lihula Kultuuri-
majas Eesti Lasteteatri etendus 
„Kadunud kuningas”. Pilet 3 €, pile-
tite müük ja broneerimine T–R kell 
10.00–16.00 Lihula Kultuurimajas 
või tel 477 8191

08.04 kell 12.00 Kõmsi rahva- 
majas kevadine kangaste ja 
õmblustoodete müük: Grafty 
Shafty Design, AnDi stuudio ja 
Made by Kadri. Lisainfo ja eeltelli-
mused 5683 3307

08.04 kell 13.00 Kõmsi rahva- 
majas heategevuslik töötuba 
„Unenäopüüdjad Ukraina laste- 
le”. Valminud esemed kingitakse 
Eestisse jõudnud Ukraina lastele. 
Töötuba juhendab Liina Kuura. 
Lisainfo tel 525 3236 või leamae-
org@gmail.com

9.04 kell 19.00 Virtsu rahvamajas 
pidu nalja ja tantsuga „Naer on ter-
viseks”. Improteater Impeerium ja 
ansambel Kolm Soovi. Pilet 15 € / 
kohapeal 20 € 

10.04 kell 14.00 Mihkli pas-
toraadis jumalateenistus armu-
lauaga

13.04 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas animafilm „Kanajänes ja 
pimeduse hamster”. Pilet 3 €

13.04 kell 19.00 Virtsu rahvama-
jas lihavõtteteemaline pesakimbu 

töötuba. Juhendaja Meeli Eelmaa. 
Materjal ja kõik vajalikud töö-
vahendid 20 € osalustasu sees. 
Eelregistreerimine (kuni 11.04) 
5622 3868 (Kristiina) või kristiina.
magi@laaneranna.ee

14.04 kell 11.30 Varbla rahva- 
majas tsirkus, trikitab kloun Ummi. 
Pilet lapsele 3 €, täiskasvanule 5 €

15.04 kell 13.30 algusega Mihkli 
pastoraadi eest suure reede matk 
Soontagana maalinna. Matka 
pikkus u 5 km, koos pikniku ja vaa-
tetorni ronimisega varuda aega 
1,5–2 tundi

15.04 kell 14.00 Karuse kirikus 
suure reede jumalateenistus

17.04 kell 12.00 Lihula mõisas 
Lihula ajalooklubi. Kunstiajaloo- 
lane Kersti Markus ettekandega 
„Eesti esimesest katedraalist”. Juba 
varem on ajakirjanduses esitatud 
põnevat hüpoteesi, nagu oleks 
Lihulasse kirik rajatud isegi enne 
13. sajandi vallutust. Lisainfo: 5621 
9309 (Mati), 5397 7603 (Larissa)

17.04 kell 14.00 Karuse kirikus 
Kristuse ülestõusmise püha juma-
lateenistus ehk 1. ülestõusmispüha 

19.04 kell 12.00 Varbla rahvama- 
jas traditsiooniline eakate kevad-
pidu. Meeleolu loovad Asso Int & 
Martin Müller lõõtspillidel ja kahe-
häälsel meestelaulul. Kohvilaud. 
Palun anna oma tulekust teada 12. 
aprilliks tel 5907 5712 või 528 2621

20.04 kell 19.00 Lihula Kultuuri- 
majas uus Eesti film „Apteeker 
Melchior”. Pilet 5 €

21.04 kell 17.00 Lihula mõisa- 
mäel ühisstardiga võistkondlik 
krossijooks, Lääneranna valla 
jüriööjooks. Registreerimine koha-
peal enne võistlust. Jooksurada: 
lasteaialapsed ja 1.–3. klass jookseb 
ümber laululava oru, 4.–12. klass 
ja mehed-naised jooksevad läbi 
Lihula linnuse varemete. Rajaga 
saab tutvuda kohapeal. Iga vanuse-
grupi 3 kiiremat võistkonda auta-
sustatakse diplomi ja medaliga. 
Osalejatele kommikott. Lisainfo 
520 5359 (Kristi), 5565 9247 (Mairo), 

5567 4748 (Janar) või janar.sober@
mail.ee

21.04 kell 19.00 Virtsu rahva- 
majas korrastuskunsti KonMari 
praktiline koolitus Mari-Ann 
Lumestega. Korrastuskunsti abil 
saad korda seada ruumi enda 
ümber ja seeläbi ka oma sisemaa-
ilma. Osalustasu 15 €

23.04 kell 17.00 Kõmsi Rahva- 
maja eest traditsiooniline ja sport-
lik pereüritus jüripäevajooks. 
Marsruut Kõmsi Rahvamaja – 
Ridase vabaõhuplats. Toimub ka 
maastikumäng ehk orienteeru-
mine võistkondadele. Vastavalt 
ilmaoludele süüdatakse lõke ja 
jagatakse auhindu. Eelinfo: 525 
3236, www.facebook.com/Kom-
siRM

24.04 kell 14.00 Mihkli pas-
toraadis jumalateenistus armu-
lauaga

25.04 kell 18.30 Virtsu rahvama-
jas makramee töötuba. Juhendaja 
Liina Kuura, osalustasu 20 €. Vaja-
lik eelregistreerimine tel 5622 3868 
või kristiina.magi@laaneranna.ee

27.04 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas animafilm „Pahalased” eesti 
keeles! Pilet 3 €

28.04 kell 20.00 Kõmsi rahvama- 
jas Karuse Mälumängu Klubi 45. 
juubelihooaja aprillikuu voor. Info: 
501 7292 (Vello-Kaid); 523 2387 
(Lilia)

Mai

01.05 kell 14.00 Karuse kirikus 
jumalateenistus – ülestõusmisaja 
3. pühapäev Misericordia Domini

04.05 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas uus Eesti film „Tagurpidi 
torn”. Pilet 5 €

06.05 kell 18.00 Lihula Kultuu- 
rimajas kontsert „Laulud kallile 
emale”. Esinevad Lihula lasteaia ja 
Lihula Kultuurimaja laulusolistid

08.05 kell 10.00 Kõmsi rahvamaja 
esisel platsil ja rahvamajas tradit-
siooniline emadepäeva kevadlaat. 

KULTUUR

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
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Lääneranna Teataja nr 2 
(47) 2022 lahendus

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

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

Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks

 » Riigiinfo telefon 1247 (välismaa 
kõnekaardiga helistades (+372) 600 
1247)

 » Ukraina kogukond: (+372) 5650 2572

 » Ukraina Suursaatkond: (+372) 601 
5815

 » Jooksvat infot Ukraina kodanike 
võimalustest Eestisse tulla ja siin 
viibida saab eesti, ukraina, inglise ja 
vene keeles veebilehel kriis.ee.

 » Ukraina sõjapõgenike vastuvõtu-
punkt Pärnus, Pikk 18 (endine polit-
semaja)

Avatud ööpäevaringselt. Kõik Pärnu-
maal viibivad Ukraina sõjapõgenikud 
peaksid esmalt minema põgenike vas-

tuvõtukeskusesse. Vastuvõtupunktis 
tehakse esmased toimingud inimeste 
abistamiseks, sealhulgas Covid-testi-
mine, inimeste registreerimine, baasva-
jaduste väljaselgitamine ning vajadusel 
majutusasutusse suunamine.

 » Ukraina sõjapõgenikele mõeldud abi-
pakkumisi koordineerib MTÜ Eesti 
Pagulasabi, neid saab teha aadressil 
pagulasabi.ee/paku-abi.

Lisainfo ja kohtade broneerimine: 
525 3236; www.facebook.com/
KomsiRM

08.05 kell 14.00 Mihkli kirikus 
jumalateenistus armulauaga. Peale 
teenistust kirikukohv pastoraadis 

09.05 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas uus Eesti film „Tagurpidi 
torn”. Pilet 5 €

14.05 kell 10.00 Virtsu vanavara 
laat Werderi Vägev Värk. Tule 
müüma-ostma ja laadamelu nau-
tima. Müügikoha maksumus 5 €: 
info ja registreerumine tel 5373 
8170 (Andre) või info@wesand.ee. 
Muusikalist meelelahutust pakub 
Pärnu Lõõtspillihaigete punt palat 
nr 7. Pillimeeste vabalava: info 
ja registreerumine tel 5622 3868 
(Kristiina) või kristiina.magi@
laaneranna.ee. Üle Virtsu avatud 
hoovimüügid. Anni pubi juures 
õhtul kell 19 simman ansambliga 
Metsik Lääs – vabatahtlik panus 
ürituse toetuseks minimaalselt 5 €

15.05 kell 14.00 Karuse kirikus 
jumalateenistus – ülestõusmisaja 
5. pühapäev Cantate

19.05 kell 19.00 Lihula Kultuu- 
rimajas Rakvere teatri eten-
dus „Kuni ta suri”. Osades Ülle 
Kaljuste, Ülle Lichtfeldt, Eduard 
Salmistu ja Anneli Rahkema. Pilet 
16/14 €, piletite müük ja broneeri-

mine T–R kell 

10.00–16.00 Lihula Kultuurimajas 
või tel 477 8191. Piletid saadaval ka 
Piletimaailmas.

21.05 kell 10.00 Varbla rahva- 
maja kõrval oleval platsil Varbla 
kevadlaat. Tule müüma istikuid, 
lilli, aiakaupu, käsitööd, vanavara, 
talu- ja mahekaupa ja muud põne-
vat. Meeleolu loovad Hanila kapell 
ja tantsurühm Värten. Toitlustab 
Biilede Burx. Müügikoha bronee- 
rimiseks helista 5907 5712 või kir-
juta anneli.lobjakas@laaneranna.
ee

22.05 kell 14.00 Mihkli kirikus 
jumalateenistus armulauaga. Peale 
teenistust kirikukohv pastoraadis

26.05 kell 20.00 Kõmsi rahva- 
majas Karuse Mälumängu Klubi 
45. juubelihooaja finaalvoor. Info: 
501 7292 (Vello-Kaid); 523 2387 
(Lilia)

27.05 kell 19.00 
Lihula Elisabeti kiri-
kus kontsert „Kingi-
tus Lihulale koolile”. 
Esinevad tütarlaste- 
koor REEDE vilist-
laskoosseis, tütar-
lastekoor REEDE ja 
endised ning prae-
gused solistid

28.05 kell 10.00 
Lihula Gümnaa-
siumis Lihula 

kooli vilistlaste kokkutulek. 
Osalustasu ettemaksena 25 € 
(kuni 26.05), kohapeal 35 €. Ette-
maks kanda MTÜ Kukekool a/a 
E177700771007033037 või tuua 
sularahas kooli kantseleisse. 
Ülekande selgitus: lõpetamise 
aasta ja lõpetaja nimi (lõpetamise 
hetkel!)

28.05 kell 12.00 Virtsu vasall-lin-
nuse varemetes traditsiooniline 
Virtsu pere-merepäev. Viljandi 
lasteteater Reky kogupere etendus 
„Kunksmoor ja kapten Trumm”. 
Muusika ansamblilt Väliharf. 
Paatide paraad ja erinevad õpitoad 
ja palju muud. 

29.05 kell 09.00–14.00 Lihula 
mõisamäel Lihula kevadlaat. Kaup- 
lemissoovi korral broneeri koht 
enne 27.05 telefonil 477 8191 või 
e-posti teel kultuurimaja@lihula.
ee
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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

Korstnapühkija Argo Kaas. Tel 5564 5433

Ostan nõukaaja esemeid: portselanist nõud, klaasist nõud ja 
vaasid, keraamika, kunst, heliplaadid, raamatud, mänguasjad, 
mudelautod, hõbe jne. Tel 5803 0458

Tänavakivide paigaldus, aedade ehitus ja muruplatside raja-
mine Pärnumaal ja Läänemaal. Kogemust 21 aastat!  
OÜ Kivivennad, tel 551 9855

Algallika külalistemaja otsib töötajaid. Täpsem info: 5556 6088

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!

05. aprill alates 10.00

KOONGA 
PEREARSTIKESKUSES

Etteregistreerimine 
telefonil 446 2530

kuivasilmatest / silmarõhu mõõtmine / optilised päikeseprillid

06. aprill alates 10.00

VARBLA
TEENUSEKESKUSES

Etteregistreerimine 
449 6624 / 524 2485

kuivasilmatest / silmarõhu mõõtmine / optilised päikeseprillid

Internet

Videovalvesüsteemid

Andmesidevõrkude ehitamine/hooldus

Arvutitehnika remont/hooldus/müük

Printeri toonerite müük/täitmine

Andmete taastamine

info@prodigi.ee  |  528 9558  |  www.prodigi.ee

11. mai alates 10.00

LIHULA
KULTUURIMAJAS  

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

kuivasilmatest / silmarõhu mõõtmine / optilised päikeseprillid

PUKSIIRIABI

Avariiliste ja remonti vajavate sõidukite vedu 
Autoromude ja muu tehnika vedu vanarauda

AUTOABI  
Abi saabub Lihulast!

Uste avamine   I   Käivitamine   I   Rehviabi

+ 372 505 3741

 䤀䜀䄀 倀쐀䔀嘀
欀攀氀氀 　 뫶 㠀

嘀쐀刀䄀嘀䄀䐀 吀䄀䄀匀 䄀嘀䄀吀唀䐀
䄀䰀䄀吀䔀匀 㤀⸀ 䄀倀刀䤀䰀䰀䤀匀吀 

伀氀攀琀攀 漀漀搀愀琀甀搀℀
䨀愀愀洀愀 㐀⼀Ⰰ 䰀椀栀甀氀愀
眀眀眀⸀猀椀氀氀愀洀攀琀猀愀⸀攀甀

VÄIKETANKLAD
KÜTUSEMAHUTID 

                400–5000 L
• Topeltseinaga mahuti, võtmega lukustatav uks
• Pump PIUSI 56 l/min, automaatlukustusega püstol PIUSI
• 6 m 3⁄4 voolik, � lter, analoog- või digilugeja
• Tehasegarantii mahutile 10 a

LISAINFO tel 5370 6239, 5348 2171
vaiketanklad@gmail.com   |    vaiketanklad

LAOS 
KOHE 

OLEMAS!
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Kristin Kunz: Usun, et igaüks peaks vähemalt 
ühel korral saama mõne rahvusvahelise 
kogemuse, sest need on seda väärt!

LÄÄNERANNA LUMEHELBEKESE TOIMETUS 
LÄÄNERANNA NOORTEKESKUS 
PENIJÕE TEE 2,  
LIHULA 90304

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

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

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

E-POST - NOORTEKESKUS@LAANERANNA.EE

LEIA MEID INSTAGRAMIS 
@LAANERANNALUMEHELBEKE

Mareena Metsmaa
Lääneranna Lumehelbekese toimetaja

Suvi on peagi ukse ees ning juba praegu on paras aeg mõelda, mida põnevat eelseisva puhkusega ette võtta. Üks võimalus on osaleda 
mõnel noortevahetusel, mis pakub uusi kogemusi ja meeldejäävaid mälestusi. Seoses noortevahetustega pöördus Lääneranna noor-
tetoimetus Kristin Kunzi poole. Palusime tal jutustada, mida tähendab noortevahetus tema jaoks ning millised on tema kogemused.

Kristin Kunz on 18-aastane aktiivne tütarlaps Lihulast. Ta õpib 
Lihula Gümnaasiumi 11. klassis. Vabal ajal tegutseb neiu 

Lääneranna noortevolikogus, laulab tütarlastekooris 
Reede ning maalib Luum Loomeklubis. Kristin on 
osalenud kolmel õpilasvahetusel, kahel noorteva-
hetusel ning ühe noortevahetuseprojekti aidanud 
ka ise valmis kirjutada.

Kristin, räägi, mis on Sinu jaoks noorteva-
hetus?

Minu jaoks tähendab noortevahetus kõiki selles osale-
vaid noori ja juhendajaid. See on uskumatu, kui palju huvi-

tavaid ja imelisi noori inimesi selliste projektidega kohata võib. Ka need 
noored, kes alguses on väga vaiksed või kõhklevad oma keeleoskuses, on 
projekti lõppedes avatud ja suhtlevad täpselt enda oskuste piires.

Millised on Sinu kogemused noortevahetustega?
Esimene noortevahetus, millest osa võtsin, toimus 2018. aastal, kui mul 
avanes võimalus minna Lihula Noortemajaga Šotimaale. Olin siis vaid 
15-aastane ja inglise keeles eriti rääkida ei osanud, kuid lõpuks said kõik 
projektis osalenud inimesed mulle väga kalliks ja rahvusvahelised võima-
lused pakkusid üha enam huvi. 

Pärast esimest noortevahetust otsustasidki Lääneranna Noortekeskuse 
tegusad noored ja noorsootöötajad teha teoks täiesti oma noortevahetu-
se projekti, mis leidis aset 2019. aasta suvel. Ka mina osalesin seal ja kuna 
osad noored olid juba tuttavad, oli ka suhtlust kerge alustada. 

Kohtumise käigus saime tõesti kiiresti kõigiga ühele lainele ning suhtlus ja 
tiimitöö olid väga head. Tipphetkeks oli loomulikult see, et viimase õhtu 
lahkumispeost sai noorte enda korraldatud pulm, millega kõik juhendajad 
ka päri olid ja seda kiiresti planeerima hakkasid. 

Noortevahetuse alguses polnud mul aimugi, kui tähtsaks see kogemus 
minu jaoks saab. Leidsin omale sõbrad kogu eluks ja sain aru, et see on 
just see, millega tegeleda soovin. Projekti lõppedes käisin kohe välja idee, 
et tahan ka ise ühe sellise projekti kirjutada ning soovin teada saada kõike 
projektide kirjutamise ja läbiviimise kohta. Nüüd olengi punktis, kus rahas-
tus on käes ja noortekohtumine vajab vaid planeerimist ning läbiviimist. 
Sellel korral on meie partnerid Portugalist, Austriast ja Põhja-Makedoo-
niast. Igast partnerriigist tuleb Eestisse kümme noort ning kaks grupijuhti. 

Nädala jooksul on meil kavas palju töötube ja väljasõite, mis seostuvad 
vaimse tervise ja keskkonnasõbralikkuse teemadega. 

Väga oluline on rääkida noortega just nendest teemadest, mis neile endile 
huvi pakuvad. Meie Lääneranna Noortekeskuse tiim on juba komplektee-
ritud ning nüüd on vaja teha ettevalmistused kohtumiseks ja jääda suve 
ootama.

Mida noortevahetused Sulle annavad?
Minu jaoks on sellised projektid noortele hädavajalikud –  rahvusvahelised 
kogemused arendavad kindlasti keele-, aga ka suhtlemisoskust, tiimitööd, 
julgust, sallivust, pealehakkamist ja mis kõige tähtsam, toovad sinuni uusi 
noori, kellest nii mõnigi saab sinu sõbraks kogu eluks. 

Noortevahetuste toel on võimalik kogeda ja näha teisi kultuure ning õppi-
da teiste riikide keelt ja kombeid. Igal noortevahetusel on oma teema ning, 
läbides noortekohtumisel töötubasid, on võimalik omavanustega arutada 
just neile olulistel teemadel ning võib-olla ka reaalselt midagi muuta. 

Usun, et igaüks peaks vähemalt ühel korral saama rahvus-   
vahelise kogemuse, sest need on seda väärt!

INFOSÕJAS OSALEVA INIMESE ABC 

Raporteeri vaenulikust/rumalast valeinfost ja blokeeri see. 
Lisaks ühine teistega, et raporteerijaid oleks rohkem.

Raporteerimine Facebooki näitel: vajuta postituse paremas ülaservas 
kolmele punktile ja vali „teata postitusest“.

Võimenda ja toeta usaldusväärseid hääli. Sa ei pea tingimata ise uut sisu 
looma ja kõike kommenteerima. Postitust jagades lisa siiski väike selgitus.

Kui kritiseerid, lisa kritiseeritud infost kuvatõmmis, mitte link, 
vastasel juhul jõuab veel rohkem inimesi ebasobiva info juurde.

Jaga originaalpostitust, mitte ära kopeeri seda oma kontole, 
nii on teistel lihtsam algallikat kontrollida.

Ära trolli. Ära ole suheldes kõrk ega läbivalt sarkastiline.

Ära lase netitrollil end kaasa haarata! 
Mida rohkem reaktsioone lausrumal kommentaar või postitus saab, 
seda tähtsamale kohale infovoos algoritmid selle tõstavad. 
Ka siis, kui ütled „see on loll jutt“, saab postitus hoogu juurde. 

Kuidas tunda ära trolli? Tihti on tal värskelt loodud konto, imelik nimi ja 
profiilipilt. Ta kirjutab polariseerivaid ja ässitavaid kommentaare ning kasutab 
ära inimeste tugevaid tundeid, et külvata segadust ja saada tähelepanu.

Õpi, kuidas kontrollida fotode ja videote tausta ning päritolu. 

Lihtsaim nipp: kasuta Google’i pildiotsingut. Leia lehe www.google.com 
paremast ülaservast „Images“. Vajuta fotoaparaadi ikoonile, et foto üles laadida, 
või lisa foto link. Nüüd näed, mis kontekstis on sama pilti varem kasutatud.

Jälgi ja usalda eksperte, professionaalseid ajakirjanikke. 
Säilita siiski kriitikameel – nemadki võivad hoogu sattuda ja mõnikord

Ära jaga infot, mis võib päris lahingutes osalevad inimesed ohtu seada. 
Mingi osa info teadlik kinnihoidmine käib taktikaliselt sõja juurde, 
nagu ka heidutusinfo. Sel, et kogu teavet laialt ei jagata, on oma põhjus.

Tee infomäsus pause. Loe raamatuid, lase mõtetel mujale minna, 
ole koos enda jaoks tähtsate inimestega. Eemaldu täielikult.

Toeta ja väärtusta vaba ajakirjandust. 

Arenda iseenda meedia- ja infopädevusi, need on selle sajandi 
baasteadmised ja -oskused!

Ole andestav ning jaga oma teadmisi, tihti ei levitata valeinfot meelega. 

eksida.

Infot aitasid koondada

Maria Murumaa-Mengel
Diana Poudel

Piret Rospu
Pille Runnel
Simmo Saar
Tuuli Velling
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Mikk alustas Lihula päästekomandos 1994. aastal päästjana.       
Olenemata sellest, et peagi täitub kolmkümmend aastat, pole 
mehe motivatsioon ja soov päästeametnikuna töötada kadunud. 
Ta leiab, et süsteemi pidev muutumine ja areng pakuvad vaheldust 
ning uusi väljakutseid, mistõttu igav ei hakka. 

Lisaks kuulub Mikk Luuk valla kriisikomisjoni, mis tegeleb kriisiolu-
kordadeks valmistumise ja nende reguleerimisega. Oma kohtumisel                      
uurisimegi temalt, kuidas erinevates olukordades käituda ning kelle 
poole pöörduda.

Kuidas valmistuda kriisiolukordadeks?

Kriisiolukordi on erinevaid, ka juba pikaajaline elektrikatkestus katego-
riseerub sellesse valdkonda. Mikk soovitab kindlasti eramajaomanikel 
soetada generaator, millega tagada kasvõi elementaarne elektriva-
rustus. Samuti oleks sellistes olukordades hea omada akupanka, mis                       
tuleks pidevalt täis laetuna hoida, ning varupatareisid erinevate tarviku-
te jaoks. Ta leiab, et igas majapidamises võiks olla vähemalt üks alter-
natiivne kütteallikas, millega saada sooja või võimalusel toitu valmista-
da. Toiduvalmistamiseks on head lahendused ka puit- jai söegrillid või          
pisikene gaasipliit, mis võiks sellisteks juhtudeks kodus olemas olla.

Luuk nendib, et suurim mure pole sellistes olukordades toiduga, vaid 
just puhta vee kättesaamisega. Näiteks on WC-pottide loputuskastides 
5-6 liitrit puhast vett, ent siiski pole see pikaajaline lahendus. Olenevalt 
pere suurusest jätkub sellest ainult heal juhul kaheks päevaks. Seetõttu 
soovitab komando pealik ka igal perel kaardistada lähimad salvkaevud 
ja kasvõi allikad, kust saaks puhast vett. Samuti toob ta välja, et pikema-
tes kriisides on hädavajalik kuiv- või välikäimlate olemasolu, mille hulk 
on küll viimastel aastatel vähenenud, sest inimesed on neid järjest kinni 
ajanud või hooletusse jätnud. 

Kindlasti soovitab Luuk kriisiolukordadeks valmistuda: teha vajali-
kud kaardistused ka peresiseselt, tagada hädavajalikud kriisivarud 
kodus ning võimalusel laadida oma nutitelefoni äpp „Ole valmis”, 
kuhu on koondatud põhjalik infot ja häid soovitusi, kuidas sellistes 
situatsioonides käituda.

Kuidas valmistub kriisideks vald ja mida võiks teha kogu-
kond?

Siinkohal kiidab Luuk meie kohaliku omavalitsuse kriisikomisjoni liik-
meid, kes on õnneks teadlikud ja hakkajad inimesed. Ta sõnab, et prae-
guseks on seatud kriisiolukordade korraldus eelkõige kohalike omavalit-
suste õlule, kelle töörühmas on ka pressiesindaja, kelle esmane ülesanne 
ongi anda kriisis eelinfot elanikele ühes juhendite ja soovitustega. Samu-
ti toob ta välja, et kriisikomisjoni üks hetkeülesanne on varjendite kaar-
distamine meie vallas. Eelkõige on sellised kohad maa-alused hoidlad ja 
keldrid, kuhu võiks varuda ka vajalikku toitu, et kriisiolukord üle elada.

Esmaste kogunemiskohtadena toob ta välja koolid, lasteaiad, rahvama-
jad, küla- ja seltsimajad. Oluline on, et nendes ruumides oleks võimalik 
inimesed magama sättida, kasvõi magamiskottidega põrandale ning 
tagada elektrivoolu ja alternatiivsete kütteallikate olemasolu. Siinkohal 
soovitab ka kogukondadel nõu pidada, kuidas sellistes olukordades toi-
mida ning mis võimalused oma piirkonnas on.

Mida teha, kui laps on jäänud kriisiolukorras üksi?

Mikk täheldab:  „Laps ei tohiks kindlasti üksi kodus olla kriisiajal,                   
tagatud peaks olema täiskasvanu juuresolek. Soovitan lastevanema-
tel oma lastega eelnevalt rahulikult läbi rääkida, kuidas tuleks sellistes 
olukordades käituda, kui midagi peaks juhtuma. Laps peaks kindlasti             
minema lähima tuttava või naabri juurde, kui ollakse üksi kodus ja tekib 
mingisugune hädaoht. Samas peaks laps kindlasti teavitama teisi oma 
asukohast ning jätma näiteks vanematele koju kirja, kuhu ta läinud on. 
Lapsel on oluline ka teada oma vanemate nime ja telefoninumbrit, et ta 
saaks hädaolukorras kõige esmasemat infot jagada.”

Mikk leiab, et Eestis on üldjuhul siiski turvaline elada ning inimestel        
leidub kodanikujulgust. Ta rõhutab, et kõige olulisem ongi omada koda-
nikujulgust, kainet meelt, alati teavitada ning helistada hädaabinumbri-
le, kui midagi juhtub sinu või kellegagi sinu ümber.

Täispikk artikkel on leitav Lääneranna noorteportaalist  
noored.laaneranna.ee

MINU KOGEMUS 
NOORTEVAHETUSTEGA

MIKK LUUK: OLULINE ON 
KODANIKUJULGUS – TEAVITA, 
KUI NÄED KEDAGI HÄDAS 
OLEVAT

VOX POPULI: NOORTE 
ARVAMUSI HARIDUSE 
TEEMADEL

Mikk Luuk: Oluline on kodanikujulgus – teavita, 
kui näed kedagi hädas olevat

Karmen Pikkmets 
Lääneranna Lumehelbekese peatoimetaja

Lääneranna Lumehelbekese toimetus läks külla Lihula päästekomando pealikule, Mikk Luugile, et uurida, milles täpsemalt         
seisneb tema töö, ning küsida nõuandeid erinevateks kriisiolukordadeks.
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VOX  POPULI:  noorte arvamusi hariduse 
teemadel
8. märtsil kuulutas Lääneranna Lumehelbekese toimetus välja vox populi, millega kutsuti kohalikke noori üles kirjutama kuni 
100-sõnalisi arvamuslugusid seoses haridusreformiga. Oma mõtteid sai saata 13. märtsi õhtuni. Tähtajaks oli toimetusele 
edastatud üks arvamuslugu, mille siinkohal avaldame ühes Lääneranna Noortevolikogu seisukohaga antud teemal.

„Haridusreform meie vallas on väga kahepoolne asi. Mina ise olles meie valla kooli lõpetanud noor, vaatan asja täiesti teise 
nurga alt, kui paljud meie valla vanemad inimesed. Mäletan kooliajast palju klasse, kus oli üks või kaks õpilast ning minu arust 
on see halb noorte vaimsele tervisele. Seda seetõttu, et tahaks just enda vanustega suhelda mitte endast vanemate või noore-
matega. Lisaks on meie koolimajad halvas seisukorras, mis ei aita kaasa noorte õpitulemustele. Muidugi saan aru ka nendest, 
kes arvavad, et ei ole vaja haridusreformi, kuna maaelu on vaja edendada noorte läbi, kuid see, et koolid väiksemaks lähevad, 
ei tähenda kohe seda, et kõik pered ära lähevad oma lastega.” - Kertu, 16

Rahvusvaheline noorsootöö – kellele ja milleks?
Anneli Pikkmets
Lääneranna Noortekeskuse juhataja

Laura Kiviselg
Eesti Eurodeski võrgustiku koordinaator

Kas sind huvitavad erinevad kultuurid, reisimine ja rahvus-
vahelised kogemused ning soovid leida sõpru ka väljaspoolt 
Eestit? 
Siis on rahvusvaheline noorsootöö sinu jaoks. Rahvusvaheline noorsoo-
töö on koostöös kogemuste ja kultuuridevahelise õppimise võimaluste 
loomine.

Mis on rahvusvaheline noortevahetus? 
See on eri Euroopa riikide noorte omavaheline kohtumine, mille raames 
noored arutavad enda jaoks olulisi teemasid ning kogevad teistmoodi 
õppimist. Noortevahetus on eelkõige suunatud noorte enesearengu 
toetamisele teistmoodi õppe kaudu väljaspool kooli, kultuuridevaheli-
sele õppimisele, noorte jaoks oluliste sotsiaalsete teemade käsitlemisele 
ja Euroopa väärtuste tugevdamisele. 

Noortevahetuses saavad osaleda kõik noored vanuses 13–30, olenema-
ta sellest, milline on nende haridustase või keeleoskus, kas nad sisus-
tavad oma päevi õpingute, töötamise või millegi muuga. Vanuses 30+ 
saab projektis osaleda grupijuhina.

Noortevahetuse majutus, toitlustus ja programmi on korraldanud ning 
katnud 100% korraldajad ning rahastatud Erasmus+ programmi toel. 
Samuti on hea teada, et reisikulud projekti toimumisriiki kaetakse kuni 
100% ulatuses, sõltuvalt konkreetsest projektist.

Kas võõrastega välisriiki minemine on turvaline? 
Noortevahetuse grupijuhid on täiskasvanud, kelle on partnerorgani-
satsioon hoolikalt välja valinud, tihtipeale noorsootöötajad/õpetajad/
ringijuhid, kellele on üldjuhul varasemalt tehtud taustakontroll. Täiskas-
vanud grupijuht toetab noori kogu noortevahetuse vältel, aitab selle  
ettevalmistamisel ja kogemuse mõtestamisel. 

Kas ma saan ise noortevahetust korraldada? 
Jah, saad! Noortevahetuse korraldamine annab sulle rahvusvahelise 
projekti läbiviimise kogemuse, avardab maailmavaadet, võimaldab luua 
koostöö- ja sõprussidemeid teistest rahvustest noortega ning annab 

hea võimaluse keelepraktikaks. Ja mis veel oluline – sa saad seda kõike 
ise korraldada. Täiskasvanud on noortele noortevahetuse läbiviimisel 
lihtsalt abiks.

Noortevahetusel osalemise kinnituseks antakse sulle eriline sertifikaat, 
„Noortepass” (Youthpass), mis tõendab sinu kogemust mitteformaalse 
õppimise valdkonnas. Noortepass annab sulle tulevikus võimaluse eris-
tuda teistest noortest, tõendades su kogemusi projektis osalemisest ja 
enda arendamisest.

Rahvusvahelise noorsootöö võimalused täisealistele
18+ noored saavad osaleda ka Euroopa solidaarsuskorpuse vabatahtli-
kus teenistuses. 

Vabatahtlikuna panustamine on suurepärane võimalus enda arendami-
seks ning oma silmaringi avardamiseks, aidates samal ajal nii väikeste 
kui suurte tegudega muuta maailma. Lisaks pakub kellegi heaks millegi 
ära tegemine positiivset emotsiooni, arendab ühtekuuluvust, soodus-
tab aktiivset osalust, vastastikust mõistmist ning on ühtlasi sisukas ja 
lõbus viis end proovile panna.

Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlikuna tegutsemine võimaldab sul 
õppida tundma huvipakkuvat kultuuri, jagada teadmisi enda kultuurist, 
töötada huvitavas projektis ja leida uusi sõpru.

Artikkel jätkub Lääneranna noorteportaalis 
noored.laaneranna.ee

Lääneranna Noortekeskus on rahvusvahelise noorteinfo Eurodesk part-
ner Pärnumaal. Eurodeski roll ongi jagada usaldusväärset ja ajakohast 
infot rahvusvaheliste võimaluste kohta noortele ja noorsootöötajatele. 

Kui tunned, et tahaksid sellest rohkem teada siis võta  kindlasti ühendust    
Lääneranna Noortekeskusega aadressil noortekeskus@laaneranna.ee. 
Kui tahaksid ise korraldada, siis oleme ka selles sulle kindlasti abiks!

Mis on rahvusvaheline noorsootöö? Kes saavad selles osaleda? Millised on noore võimalused minna mõnda välisriiki?        
Kellega ja kuidas? Kui palju see maksab? Kas võõrastega välisriiki minemine on turvaline? Kõigest sellest räägime teile 
kohe lähemalt. 

Lääneranna Noortevolikogu arvates peaks lisaks tähelepanu pöörama koolide personalile:  kas ja kui palju töömahtu reaalselt iga personali liige kannab 
ning kas seda oleks vaja muuta. Leiame, et olulist rolli mängib koolide puhul ka bussiliiklus, kuidas õpilased kooli ning kodu vahet sõidavad, kui palju selleks 
aega kulub, kas see aeg on liiga pikk ning kuidas oleks see võimalikult mugav. Peame oluliseks eelkõige seda, et noored omandaks meie koolides hea ja kva-
liteetse hariduse, mis annaks neile aluse edasiseks eluks. Säilima peaks siiski kodulähedane algharidus, kuna algklassi õpilastele võib olla keerukas esimestel 
aastatel kodunt väga kaugele kooli minna.

LÄÄNERANNA NOORTELEHT 
LUMEHELBEKE 32022/1(5)LoomenurkLoomenurk

Hea Lääneranna 
valla noor!

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

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST
NOORTEKESKUS@LAANERANNA.EE

Idee autor: Indrek Kivisalu
Teostus: Carm

en-Katriine Särak

Kevadõhk ja lauavakstu,
mõlemad mu külge kleepund.

Tema silmad,
muie suul,

ainult head mul meenutab. 

Must tee mu näole aurab,
mil ta tulbid mulle ulatab.

Tema süles istudes nii hommik 
möödub põgusalt. 

Kevadhommik
Jaana Klaas, 10. klass

 Värvi mind!
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VOX  POPULI:  noorte arvamusi hariduse 
teemadel
8. märtsil kuulutas Lääneranna Lumehelbekese toimetus välja vox populi, millega kutsuti kohalikke noori üles kirjutama kuni 
100-sõnalisi arvamuslugusid seoses haridusreformiga. Oma mõtteid sai saata 13. märtsi õhtuni. Tähtajaks oli toimetusele 
edastatud üks arvamuslugu, mille siinkohal avaldame ühes Lääneranna Noortevolikogu seisukohaga antud teemal.

„Haridusreform meie vallas on väga kahepoolne asi. Mina ise olles meie valla kooli lõpetanud noor, vaatan asja täiesti teise 
nurga alt, kui paljud meie valla vanemad inimesed. Mäletan kooliajast palju klasse, kus oli üks või kaks õpilast ning minu arust 
on see halb noorte vaimsele tervisele. Seda seetõttu, et tahaks just enda vanustega suhelda mitte endast vanemate või noore-
matega. Lisaks on meie koolimajad halvas seisukorras, mis ei aita kaasa noorte õpitulemustele. Muidugi saan aru ka nendest, 
kes arvavad, et ei ole vaja haridusreformi, kuna maaelu on vaja edendada noorte läbi, kuid see, et koolid väiksemaks lähevad, 
ei tähenda kohe seda, et kõik pered ära lähevad oma lastega.” - Kertu, 16

Rahvusvaheline noorsootöö – kellele ja milleks?
Anneli Pikkmets
Lääneranna Noortekeskuse juhataja

Laura Kiviselg
Eesti Eurodeski võrgustiku koordinaator
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hea võimaluse keelepraktikaks. Ja mis veel oluline – sa saad seda kõike 
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Rahvusvahelise noorsootöö võimalused täisealistele
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tab aktiivset osalust, vastastikust mõistmist ning on ühtlasi sisukas ja 
lõbus viis end proovile panna.

Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlikuna tegutsemine võimaldab sul 
õppida tundma huvipakkuvat kultuuri, jagada teadmisi enda kultuurist, 
töötada huvitavas projektis ja leida uusi sõpru.

Artikkel jätkub Lääneranna noorteportaalis 
noored.laaneranna.ee

Lääneranna Noortekeskus on rahvusvahelise noorteinfo Eurodesk part-
ner Pärnumaal. Eurodeski roll ongi jagada usaldusväärset ja ajakohast 
infot rahvusvaheliste võimaluste kohta noortele ja noorsootöötajatele. 

Kui tunned, et tahaksid sellest rohkem teada siis võta  kindlasti ühendust    
Lääneranna Noortekeskusega aadressil noortekeskus@laaneranna.ee. 
Kui tahaksid ise korraldada, siis oleme ka selles sulle kindlasti abiks!

Mis on rahvusvaheline noorsootöö? Kes saavad selles osaleda? Millised on noore võimalused minna mõnda välisriiki?        
Kellega ja kuidas? Kui palju see maksab? Kas võõrastega välisriiki minemine on turvaline? Kõigest sellest räägime teile 
kohe lähemalt. 

Lääneranna Noortevolikogu arvates peaks lisaks tähelepanu pöörama koolide personalile:  kas ja kui palju töömahtu reaalselt iga personali liige kannab 
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Kristin Kunz: Usun, et igaüks peaks vähemalt 
ühel korral saama mõne rahvusvahelise 
kogemuse, sest need on seda väärt!

LÄÄNERANNA LUMEHELBEKESE TOIMETUS 
LÄÄNERANNA NOORTEKESKUS 
PENIJÕE TEE 2,  
LIHULA 90304

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

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

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

E-POST - NOORTEKESKUS@LAANERANNA.EE

LEIA MEID INSTAGRAMIS 
@LAANERANNALUMEHELBEKE

Mareena Metsmaa
Lääneranna Lumehelbekese toimetaja

Suvi on peagi ukse ees ning juba praegu on paras aeg mõelda, mida põnevat eelseisva puhkusega ette võtta. Üks võimalus on osaleda 
mõnel noortevahetusel, mis pakub uusi kogemusi ja meeldejäävaid mälestusi. Seoses noortevahetustega pöördus Lääneranna noor-
tetoimetus Kristin Kunzi poole. Palusime tal jutustada, mida tähendab noortevahetus tema jaoks ning millised on tema kogemused.

Kristin Kunz on 18-aastane aktiivne tütarlaps Lihulast. Ta õpib 
Lihula Gümnaasiumi 11. klassis. Vabal ajal tegutseb neiu 

Lääneranna noortevolikogus, laulab tütarlastekooris 
Reede ning maalib Luum Loomeklubis. Kristin on 
osalenud kolmel õpilasvahetusel, kahel noorteva-
hetusel ning ühe noortevahetuseprojekti aidanud 
ka ise valmis kirjutada.

Kristin, räägi, mis on Sinu jaoks noorteva-
hetus?

Minu jaoks tähendab noortevahetus kõiki selles osale-
vaid noori ja juhendajaid. See on uskumatu, kui palju huvi-

tavaid ja imelisi noori inimesi selliste projektidega kohata võib. Ka need 
noored, kes alguses on väga vaiksed või kõhklevad oma keeleoskuses, on 
projekti lõppedes avatud ja suhtlevad täpselt enda oskuste piires.

Millised on Sinu kogemused noortevahetustega?
Esimene noortevahetus, millest osa võtsin, toimus 2018. aastal, kui mul 
avanes võimalus minna Lihula Noortemajaga Šotimaale. Olin siis vaid 
15-aastane ja inglise keeles eriti rääkida ei osanud, kuid lõpuks said kõik 
projektis osalenud inimesed mulle väga kalliks ja rahvusvahelised võima-
lused pakkusid üha enam huvi. 

Pärast esimest noortevahetust otsustasidki Lääneranna Noortekeskuse 
tegusad noored ja noorsootöötajad teha teoks täiesti oma noortevahetu-
se projekti, mis leidis aset 2019. aasta suvel. Ka mina osalesin seal ja kuna 
osad noored olid juba tuttavad, oli ka suhtlust kerge alustada. 

Kohtumise käigus saime tõesti kiiresti kõigiga ühele lainele ning suhtlus ja 
tiimitöö olid väga head. Tipphetkeks oli loomulikult see, et viimase õhtu 
lahkumispeost sai noorte enda korraldatud pulm, millega kõik juhendajad 
ka päri olid ja seda kiiresti planeerima hakkasid. 

Noortevahetuse alguses polnud mul aimugi, kui tähtsaks see kogemus 
minu jaoks saab. Leidsin omale sõbrad kogu eluks ja sain aru, et see on 
just see, millega tegeleda soovin. Projekti lõppedes käisin kohe välja idee, 
et tahan ka ise ühe sellise projekti kirjutada ning soovin teada saada kõike 
projektide kirjutamise ja läbiviimise kohta. Nüüd olengi punktis, kus rahas-
tus on käes ja noortekohtumine vajab vaid planeerimist ning läbiviimist. 
Sellel korral on meie partnerid Portugalist, Austriast ja Põhja-Makedoo-
niast. Igast partnerriigist tuleb Eestisse kümme noort ning kaks grupijuhti. 

Nädala jooksul on meil kavas palju töötube ja väljasõite, mis seostuvad 
vaimse tervise ja keskkonnasõbralikkuse teemadega. 

Väga oluline on rääkida noortega just nendest teemadest, mis neile endile 
huvi pakuvad. Meie Lääneranna Noortekeskuse tiim on juba komplektee-
ritud ning nüüd on vaja teha ettevalmistused kohtumiseks ja jääda suve 
ootama.

Mida noortevahetused Sulle annavad?
Minu jaoks on sellised projektid noortele hädavajalikud –  rahvusvahelised 
kogemused arendavad kindlasti keele-, aga ka suhtlemisoskust, tiimitööd, 
julgust, sallivust, pealehakkamist ja mis kõige tähtsam, toovad sinuni uusi 
noori, kellest nii mõnigi saab sinu sõbraks kogu eluks. 

Noortevahetuste toel on võimalik kogeda ja näha teisi kultuure ning õppi-
da teiste riikide keelt ja kombeid. Igal noortevahetusel on oma teema ning, 
läbides noortekohtumisel töötubasid, on võimalik omavanustega arutada 
just neile olulistel teemadel ning võib-olla ka reaalselt midagi muuta. 

Usun, et igaüks peaks vähemalt ühel korral saama rahvus-   
vahelise kogemuse, sest need on seda väärt!

INFOSÕJAS OSALEVA INIMESE ABC 

Raporteeri vaenulikust/rumalast valeinfost ja blokeeri see. 
Lisaks ühine teistega, et raporteerijaid oleks rohkem.

Raporteerimine Facebooki näitel: vajuta postituse paremas ülaservas 
kolmele punktile ja vali „teata postitusest“.

Võimenda ja toeta usaldusväärseid hääli. Sa ei pea tingimata ise uut sisu 
looma ja kõike kommenteerima. Postitust jagades lisa siiski väike selgitus.

Kui kritiseerid, lisa kritiseeritud infost kuvatõmmis, mitte link, 
vastasel juhul jõuab veel rohkem inimesi ebasobiva info juurde.

Jaga originaalpostitust, mitte ära kopeeri seda oma kontole, 
nii on teistel lihtsam algallikat kontrollida.

Ära trolli. Ära ole suheldes kõrk ega läbivalt sarkastiline.

Ära lase netitrollil end kaasa haarata! 
Mida rohkem reaktsioone lausrumal kommentaar või postitus saab, 
seda tähtsamale kohale infovoos algoritmid selle tõstavad. 
Ka siis, kui ütled „see on loll jutt“, saab postitus hoogu juurde. 

Kuidas tunda ära trolli? Tihti on tal värskelt loodud konto, imelik nimi ja 
profiilipilt. Ta kirjutab polariseerivaid ja ässitavaid kommentaare ning kasutab 
ära inimeste tugevaid tundeid, et külvata segadust ja saada tähelepanu.

Õpi, kuidas kontrollida fotode ja videote tausta ning päritolu. 

Lihtsaim nipp: kasuta Google’i pildiotsingut. Leia lehe www.google.com 
paremast ülaservast „Images“. Vajuta fotoaparaadi ikoonile, et foto üles laadida, 
või lisa foto link. Nüüd näed, mis kontekstis on sama pilti varem kasutatud.

Jälgi ja usalda eksperte, professionaalseid ajakirjanikke. 
Säilita siiski kriitikameel – nemadki võivad hoogu sattuda ja mõnikord

Ära jaga infot, mis võib päris lahingutes osalevad inimesed ohtu seada. 
Mingi osa info teadlik kinnihoidmine käib taktikaliselt sõja juurde, 
nagu ka heidutusinfo. Sel, et kogu teavet laialt ei jagata, on oma põhjus.

Tee infomäsus pause. Loe raamatuid, lase mõtetel mujale minna, 
ole koos enda jaoks tähtsate inimestega. Eemaldu täielikult.

Toeta ja väärtusta vaba ajakirjandust. 

Arenda iseenda meedia- ja infopädevusi, need on selle sajandi 
baasteadmised ja -oskused!

Ole andestav ning jaga oma teadmisi, tihti ei levitata valeinfot meelega. 

eksida.

Infot aitasid koondada

Maria Murumaa-Mengel
Diana Poudel

Piret Rospu
Pille Runnel
Simmo Saar
Tuuli Velling


