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Jüripäeva lõke Lihulas 
Foto: Avo Kiisk

Vallavalitsuselt saab taot-
leda toetust kruusa soeta-
miseks erateedele

LK 11

Eerik Pank on 2022. aasta
Põhjamaade raskekaalu meister!

Heakorrakonkurss „Kaunis 
Lääneranna” ootab kandi- 
daate 1. juulini 2022

LK 3

Lääneranna valla suvemän-
gud on 2. juulil Vatlas

LK 6

T allinna Tehnikaülikooli spordi-
hoones toimusid 14.–15. mail 

Põhjamaade meistrivõistlused 
Kreeka-Rooma, naiste- ja 
meeste vabamaadluses. 

Tegemist on UWW (United 
World Wrestling) kalender-
plaani kuuluva rahvusva-
helise turniiriga, millel 
osales kokku 218 sport-
last seitsmsest riigist. 

Lääneranna Spordikooli 
pääses esindama lausa 
kolm noort: Stefan-Lauri 
Mölder (kaalukategoorias 
–80 kg), Kardo Küttmann 
(kaalukategoorias –110 kg) 
ja hetkel Audentese spordi- 
gümnaasiumis õppiv Eerik 
Pank (kaalukategoorias –130 kg).

U20 vanusegrupi Kreeka-Rooma maad-
luses tegi võimsa etteaste Eerik Pank, 

kes võitles välja kuldmedali.

„Eerik on vigastusest taastumise 
järel saavutamas maadluses uut 

taset ja suutis ainsa eestlasena 
Kreeka-Rooma maadlejate 
arvestuses jätta Põhjamaade 
meistri tiitli Eestisse,” räägib 
Lääneranna Spordikooli 
direktor ja maadlustreener 
Janar Sõber. „Suur tänu 
Audentese spordikooli 
ja koondise juures tegut-

sevatele treeneritele, kes 
Eeriku ettevalmistusega 

igapäevaselt tegelevad.”

U17 vanusegrupis võistelnud 
Küttmann ja Mölder saavutasid 

eri võistlusklassides vastavalt 5. ja 
14. koha.

Hanila teeninduskeskus 
Keskuse tee 3, 
Kõmsi küla 
tel: 477 2243

Koonga teeninduskeskus 
Valla, Koonga küla 
tel: 447 3741

Varbla teeninduskeskus  
Vallamaja, Varbla küla 
tel: 449 6680

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

www.laanerannavald.ee

Fotol vasakult Lääneranna Spordikooli direktor 
ja maadlustreener Janar Sõber ja Eerik Pank 
Foto: Lääneranna Spordikool

Inglise keel
Inglise keele olümpiaadi Pärnumaa 
piirkonnavoorus osales kolm Lääne-

ranna valla kooli: Lihula Gümnaa- 
sium, Metsküla Algkool ja Virtsu Kool. 
Voorud toimusid 6., 7. ja 8. klasside 
arvestuses, millest igaühes osales üle 
neljakümne iga piirkonna parima õpi-
lase. Lääneranda toodi lausa kaks üld-
võitu ning veel palju hinnalisi kohti.

6. klasside arvestuses saavutas:

 » Miia Ulm Metsküla Algkoolist 
I koha 

 » Sofia Loretta Vester Metsküla Alg-
koolist jäi jagama II–III kohta Pärn-

jõe Kooli (Põhja-Pärnumaa vallast) 
õpilase Sture Akkeriga. 

Õpetaja: Pille Kaisel

8. klasside arvestuses saavutas:

 » Simo Linno Lihula Gümnaasiumist 
I koha 

 » Grete Kürsa Virtsu Koolist II koha

Õpetajateks: Tiina Gilden (Lihula) ja 
Aire Arge (Virtsu)

Lääneranna valla õpilaste
suurepärased olümpiaadide tulemued
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Esikümnesse jõudsid lisaks:

6. klassi õpilane Tereesa Lepp 
(Metsküla Algkool), 5. koht, 8. klasside 
õpilased Kai Urb (Lihula Gümnaas-
ium), 5.–7. koht, Rovar Kivisalu (Virtsu 
Kool), 9. koht ja Keili-Kertu Sahkai 
(Lihula Gümnaasium), 10. koht.

Pärnumaa 9. klasside inglise keele 
olümpiaad toimus 20. aprillil, kus 
Lääneranna valla koolidest osalesid 
õpilased Lihula Gümnaasiumist ja 
Virtsu Koolist.

Carola Raud Lihula Gümnaasiumist 
saavutas 5. koha.

Õpetaja: Tiina Gilden

Bioloogia
Bioloogiaolümpiaadi Pärnumaa 
piirkonnavoor 6.–7. ja 8.–9. klasside 
arvestuses tõi Lääneranna valda taas-
kord ainult suurepäraseid uudiseid ja 
tulemusi! Lääneranna valla koolidest 
osalesid Metsküla Algkool ja Lihula 
Gümnaasium ning mõlemas arves-
tuses toodi kummassegi kooli hinna- 
lised maakondlikud esikohad.

6.–7. klasside üldarvestuses saavutas:

 » Elmo Linno Metsküla Algkoolist 
I koha 

 » Miia Ulm Metsküla Algkoolist 
II koha 

6. klasside arvestuses saavutas:

 » Mia-Ann White Metsküla Alg-
koolist III koha 

Õpetaja: Astrid Nikkel

8.–9. klasside üldarvestuses saavutas:

 » Simo Linno Lihula Gümnaasiumist 
I koha 

Õpetaja: Marje Loide

Esikümnesse jõudsid lisaks:

6. klasside arvestuses Sofia Loretta 
Vester (Metsküla Algkool), 4. koht 
ja Tereesa Lepp (Metsküla Algkool), 
5. koht. 7. klasside arvestuses Katrin 
Aruots (Lihula Gümnaasium), 4. koht.

Matemaatika
Neljapäeval, 31. märtsil toimus mate-
maatikaviktoriini Nuputa Pärnu-
maa piirkonnavoor, kus osaleti kahes 
arvestuses: 5.–6. klassid ja 7. klassid. 
Lääneranna vallast võttis ainsa koo-
lina osa Metsküla Algkool, kes tõi koju 
võistluse kõrgeima koha ning saavu-

tas tihedas konkurentsis ka piirkon-
navooru ülekaaluka võidu 5.–6. klas-
side arvestuses! Seega käidi maakonda 
esindama 14. mail Tallinnas toimuval 
vabariiklikul võistlusel. Olenemata 
kahe võistkonnaliikme haigestumisest 
(neljast), saavutati 34 võistkonna seas 
väärikas 12.–14. koht.

Esmaspäeval, 28. märtsil toimus Käina 
Koolis Nuti-Mati matemaatika (Nuti-
sport) Lääne-Eesti meistrivõistluste 
finaal, millest võtsid osa 1. ja 3.–9. 
klasside õpilased. Lääneranna vallast 
osalesid Metsküla Algkooli ja Virtsu 
Kooli tublid matemaatikasõbrad, kes 
tõid koju mitu väga kõrget kohta.

 » Luisa Reeps Virtsu Koolist saavu-
tas 1. klasside arvestuses I koha 
ning vabariigis 18. koha!

 » Vesse Alanurm Metsküla Alg-
koolist saavutas 4. klasside arves-
tuses I koha ning vabariigis 
11. koha!

 » Liisi Reeps Virtsu Koolist saavutas 
5. klasside arvestuses III koha. 

 » Jass Jõgi Virtsu Koolist saavutas 
9. klasside arvestuses III koha. 

Esikümnesse jõudsid lisaks:

1. klassi õpilane Riko Rasmus Rahkema 
(Virtsu Kool), 4. koht. 3. klassi õpilane 
Jürgen Vald (Metsküla Algkool), 
7. koht. 6. klassi õpilane Miia Ulm 
(Metsküla Algkool), 4. koht. 7. klasside 
õpilased Karina Kadai (Virtsu Kool), 
5. koht ja Liis Kaisel (Virtsu Kool), 7. 
koht. 8. klassi õpilane Grete Kürsa 
(Virtsu Kool), 7. koht.

Pärnumaa 2022. a matemaatikaolüm-
piaadi tulemused on Lääneranna 
valda toonud palju rõõmu! 

Nimelt on 6. klasside esikolmik just 
meie koolide õpilaste päralt:

 » Miia Ulm Metsküla Algkoolist 
saavutas I koha. 

 » Arko Annerviek Koonga Koolist 
saavutas II koha.

 » Kaur Alanurm Metsküla Alg-
koolist jäi jagama 3.–4. kohta koos 
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpi-
lase Grete Lumega. 

Õpetajateks Pille Kaisel (Metsküla) ja 
Imbi Kasesalu (Koonga).

Esikümnesse jõudsid lisaks Vesse 
Alanurm Metsküla Algkooli 4. klas-
sist, Eleriin Tegova Lõpe Kooli 5. klas-
sist ja Elmo Linno Metsküla Algkooli 6. 
klassist. 

Olümpiaadil osalesid 4.–6. klasside õpi-
lased ka Kõmsi Lasteaed-Algkoolist ja 
Lihula Gümnaasiumist.

Ajalugu
Ajaloo-olümpiaadi 2022. aasta 
piirkonnavooru tulemusi tuli küll 
kaua oodata, aga seda kaunima märt-
sikuu lõpu need pakkusid! Lääneranna 
valla koolid – Metsküla Algkool ja 
Lihula Gümnaasium – konkureerisid 
Pärnumaa maakoolidega ning 6. klas-
side voorus tegi Metsküla Algkool 
ülitugeva tulemuse, noppides kõrgei-
mad kohad!

 » Miia Ulm Metsküla Algkoolist 
saavutas I koha ning vabariigis 
9. koha!

 » Tereesa Lepp Metsküla Algkoolist 
saavutas III koha. 

Õpetaja: Pille Kaisel.

Esikümnesse jõudsid lisaks:

6. klasside õpilased Elmo Linno 
(Metsküla Algkool), 4. koht, Kaur 
Alanurm (Metsküla Algkool), 5. koht, 
Sofia Loretta Vester (Metsküla Alg-
kool), 6. koht, Gregor Hendrik Mölder 
(Lihula Gümnaasium), 10. koht. 7. 
klassi õpilane Mairo Roosma (Lihula 
Gümnaasium), 9. koht. 8. klassi õpilane 
Simo Linno (Lihula Gümnaasium), 8. 
koht. 9. klassi õpilane Raimond Alt-
mann (Lihula Gümnaasium), 10. koht.

Eesti keel
Reedel, 6. mail toimus Sindi Gümnaa-
siumis Pärnumaa 5.–6. klasside ema-
keeleolümpiaad, kus osales kokku 64 
õpilast Pärnu maakonna eri koolidest.

Lääneranna valla koolidest osalesid 
Kõmsi Lasteaed-Algkool, Lihula Güm-
naasium, Metsküla Algkool ja Varbla 
Kool ning 6. klasside arvestuses toodi 
kaksikvõit just Läänerannasse.

6. klasside arvestuses saavutasid 
ainult poolepunktise vahega:

 » Elmo Linno Metsküla Algkoolist 
I koha 

 » Miia Ulm Metsküla Algkoolist 
II koha 

Õpetaja: Astrid Nikkel

„Mul on hea meel, et väikesed koo-
lid pakkusid suurtele koolidele tõ-
sist konkurentsi,” ütles eesti keele 
aineühenduse esimees Kaire Laine.

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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Raamatukogude aasta 2022
Lääneranna raamatukogud – juuni 2022

Kirbla  raamatukogu
Väljapanek „Leelo Tungal – 75”.

Koonga raamatukogu
Väljapanek „Leelo Tungla loomingut”.

Lõpe raamatukogu
Väljapanek „Tiigriaastal tiigrijutud”.

Kõmsi raamatukogu
Alustab tööd väliraamatukogu; kord näda-
las loeme lasteaia vanema rühmaga õues uusi 
raamatuid. 

Näitused „Suvelugemist koolivaheajaks” ja „Jaani- 
päevaks kõrgeks kasvab rohi…”

15. juunil peame pannkoogipäeva. Küpsetame pannkooke 
ja loeme vastavasisulisi raamatuid.

Lihula Keskraamatukogu
Näitused: Ilon Wiklandi kohvernäitus „Pikk, pikk teekond” 
ja „Võidupüha, üks eestlaste tähtsamaid pühasid”.

Metsküla raamatukogus
Väljapanek jaanipäeva kombestikku tutvustavatest raama-
tutest.

 

Saulepi raamatukogu
Väljapanek „Leelo Tungal – 75”.

Tuudi raamatukogu
Näitus „Hakkame kirjutama”, pastapliiatsite ja 

märkmike näitus.

Väljapanek „Leelo Tungal – 75,  tema looming 
ja väljavõtted ajakirjandusest”.

  

Varbla raamatukogu
Väljapanekud: „Erika Esop – 95” ja „Leelo 

Tungal – 75”.

Näitus „Avasta Eestimaad”.

 

Vatla raamatukogu
Väljapanekud: „Lõpetajale” ja „Jaanipäev”.

 

Virtsu raamatukogu
Näitused „95 aastat kirjanik Erika Esopi sünnist” ja „ Leelo 
Tungal – 75”.

Väljapanek „Jaanitarkusi rahvakalendrist”.

K õigis Lääneranna raamatukogudes on uudiskirjanduse väljapanekud.

L ääneranna vallas on palju hooneid, kinnistuid ja 
maastikke, mis väärivad äramärkimist ja tunnusta-

mist ning seetõttu kutsume üles nii valla elanikke kui ka 
kinnistu omanikke end konkursile esitama.

Konkurss toimub kuues kategoorias:

1. elamud tiheasustuses (Lihula linn ja Virtsu alevik);

2. maakodud;

3. kortermajad;

4. äri- ja tootmishooned;

5. maastikuobjektid (näiteks poollooduslikud 
kooslused, matkarajad, puisniidud);

6. avalik ruum (näiteks külaplatsid, külamajad, vaa-
tetornid, tänavad, pargid).

Kandidaate võivad konkursile esitada kõik isikud. Üks kin-
nistu võib sobivuse korral kandideerida erinevates kate-
gooriates.

Hindamiseks on vallavalitsus moodustanud hindamis-
komisjoni, mis külastab konkursile esitatud kinnistuid. 
Kinnistute külastamine hindamiseks toimub omanikuga 
eelnevalt kooskõlastatult.

Vabas vormis avaldus peab sisaldama kinnistu nime ja 
aadressi ning omaniku nime ja kontaktandmeid.

Kandideerijate infot ootame hiljemalt 01. juuliks 2022 
Lääneranna Vallavalitsusse elektrooniliselt e-posti aadres-
sile vallavalitsus@laaneranna.ee või kirjalikult aadressile 
Jaama tn 1, Lihula 90302.

Konkursi tulemused avalikustatakse valla ajalehes Lääne-
ranna Teataja ja Lääneranna valla veebilehel.

Rohkem infot konkursi tingimuste kohta leiab Lääneranna 
Teataja veebilehelt ajaleht.laaneranna.ee

Heakorrakonkurss „Kaunis Lääneranna”
ootab kandidaate 1. juulini
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Jüripäeva jooks
23. aprillil  kogunesid Kõmsi Rahvamaja ees juba kümnen-
dat aastat järjest liikumishuvilised, et üheskoos läbida 
jüripäevajooksu distants. Startis pea 50 inimest, oli nii 
pisikesi koolieelikuid, õpilasi kui ka täiskasvanuid. Eriline 
rõõm oli taas näha stardis vanavanemaid.  Distants polnud 
pikk, tuli läbi kas joostes või jalutades 1,7 km. Finišiks oli 
traditsiooniliselt Ridase vabaõhuplats. Jaanus Getreu tren-
nis käivad spordipoisid jooksid esimeste seas finišiks seatud 
tõrvikute vahelt läbi. Peagi järgnesid Kõmsi noored. Kõigil 
oli nägu naerul.

Vabaõhulavalt said osalised kaardi ja ees ootas lühike hariv 
maastikumäng. Kõik said teada, et jüripäeval tähistatakse 

ka põllutööde algust, tehakse lõket, et 
hoida eemale kurja, joostakse ja pee-

takse veteranidepäeva ning selle 
auks toimuvad Anname Au kam-

paaniad Naiskodukaitse eestveda- 
misel, mida sümboliseerib sinilill.  

Kõik osalejad said premeeritud 
diplomi, medali ja auhinnaga.  

Täname kõiki, kes olid meile abiks!

Valla arengukava muudatuste avalik arutelu
9. mai õhtupoolikul kogunesid Kõmsi Rahvamajja aktiivsed 
kodanikud, kes soovisid kaasa rääkida meie valla arengu-
kava muudatustes ja kohaliku elu turva- 
lisust puudutavates küsimustes.

Kohal olid vallavanem ja polit-
sei esindajad. Nii said kohali-
kud mõtted ja mured edastatud 
otse kahele allikale. Arutelude 
tulemusena saime mitmeid 
mõtteid, kuidas jätkata ja mida 
ise veel ära teha. 

Jaaniõhtu Ridase 
vabaõhuplatsil 
23. juunil algusega 20.00 toimub taaskord jaaniõhtu, kus  
peaesineja on ansambel Vanaviisi ning DJ Cozzo.

Lapsi rõõmustavad batuut ja kohal on ka Sära Glitter 
tätoveeringute maalijad.

Toitlustab Kelmar Catering. Jaanilõke.

Info: 525 3236; www.facebook.com/KomsiRM

Kõmsi kõminad

Meie Lihula
Algasid Lihula Püha Neeva Aleksandri kiriku 
konserveerimistööd
Alanud kevadel viiakse läbi Lihula Püha Neeva Aleksandri 
kiriku müüride osaline konserveerimine kellatorni osas. 
Töid teostab Scandec Ehitus OÜ. 

Lepinguliste tööde käigus tuleb ajalooline lubimördist 
laotud müüritis puhastada taimestikust ning teostada vaja-
minevad konserveerimistööd ajaloolistel retseptidel põhi-
nevate lubimörtidega.

Seoses varisemisohtliku müüritisega alustati esmaseid töid 
hoone tipust. „Soovime tagada elanike turvalisuse ja Lihula 

parema heakorrastatuse,” räägib konser- 
veerimise vajadusest Lääneranna valla- 

vanem Ene Täht.

„Kahjuks praegu teostavate tööde 
käigus, mille maksumus koos 
käibemaksuga on 44 922.23 €, 
kogu müüri perimeetrit veel ei 
korrastata ning seega jääb alles ka 

piirdeaed ja säilib üksikute kivide 
varisemise oht,” täpsustab majan- 

dusosakonna juhataja Urmas Osila.

ELU

Metsküla
Metsküla külakeskuses 
arenevad sportimis-
võimalused
Metsküla  külaplatsil on nüüd 
kõigil soovijatel võimalik käia sulg-
palli mängimas. Kultuuriühing soetas 
KULKA toetuse abil mobiilse sulgpalliväljaku koos varus-
tusega. Väljakut on lihtne kasutada: postide all on rattad, 
millega saab võrku ringi liigutada, et just kõige sobivam 
tuulevaikne koht leida. Lisaks postidele ja võrgule on ava-
likuks kasutuseks mitu paari reketeid ja sulgpallid. Varus- 
tus asub Metsküla rahvamajas ning kõik, kes soovivad 
mängima minna, saavad neid sealt laenutada. Soovi korral 
küsi ligipääsu mõnelt kultuuriühingu juhatuse liikmelt või 
metskulaselts@gmail.com. Projekti omaosaluse tasumist 
toetas Lääneranna vald.

Lisaks sulgpallile avaneb Metskülas peagi võimalus võrk-
palli mängida. Nimelt osales Metsküla kultuuriühing 
konkursil „Võrguplatsid korda 2022” ning tänu rahva 
tugevale toetusele hääletusvoorus õnnestus Metskülal 
pääseda kümne õnneliku võitja hulka. Eesti Võrkpalli Liit 
koostöös Oma Ehitaja ASiga alustab ehitustöödega juba sel 
kevadel ning suveks peaks avalik võrkpalliplats juba kõi-
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Pildil hetk valla arengukava kohtumiselt Kõmsil 
Foto: Kõmsi Külaselts
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gile huvilistele avatud saama. Aitäh kõigile, kes Metsküla 
eest oma hääle andsid!

Mängu- ja laadaõhtud Metsküla rahvamajas
Vaikselt on kujunemas traditsioon iga kuu teisel 
pühapäeval Metsküla rahvamajas avalikke mänguõhtuid 
korraldada. Mai teisel pühapäeval toimus juba teine laua-
mänguõhtu, mis kujunes ühtlasi spontaanseks kevadlaa-
daks, kust sai osta ja vahetada talukaupa ning istikuid.

Juunikuu teisel pühapäeval (12.06 kell 17.00) on taas plaan 
rahvas kokku kutsuda ja seekord lisaks mänguõhtule, mis 
hea ilma korral võiks seekord väljas toimuda, on üleskutse 
kõigile teha kodus väike kapituulutus ning ülejääv kraam 
kirbuturule tuua.

Avalikud arutelud valla arengukava muu-
datuste osas on koostöös kogukondadega 
alanud

16. mail külastas meid taas Lääne-
ranna valla esindajad, et kuulata 

kogukonna arvamust. Kuna 
aega oli vähe ja teemasid palju, 
keskenduti kõige olulisemale. 

Mis siis on kõige olulisem?

Kohaletulnud olid üksmeelel, 
et meie kandi baasvajaduseks 

on Metsküla Algkooli säilita-
mine ja arendamine kuueklassi- 

lisena. 

Muidugi tõstatati teisigi olulisi teemasid, näiteks raama-
tukogu juurdeehitusega edasiliikumine, kiire interneti 
tagamine, kaugtöökeskuse ja noortekeskuse rajamine, elu-
asemevõimaluste laiendamine, rahvamaja arendamine, 
kruusateede tolmuvabaks saamine… kuid üldine sõnum 
meie poolt arengukava koostamiseks oli, et kõigepealt kool, 
siis kõik muu.

Proovisime koos vallavanemaga sõnastada lauset aren-
gukavas, mis tagaks kohalikele ja siia kanti kolivatele 
inimestele kindluse, et nii kaua, kui on lapsi, on siin ka kool. 
Sõnastuseni veel ei jõudnud, aga mõtteid tekkis.

Jääme ootama uue arengukava eelnõud, kuigi saime 
koosolekuga selgemaks, et ka vana on juba päris hea!

Metsküla Algkool – aasta kool 2022?
Kuigi paberlehe ilmumise ajaks on juba selgunud 
vastus pealkirjas tõstatatud küsimusele, on olenemata 
lõpptulemusest suur rõõm, et meie kandi 
au ja uhkus, pisike, aga tubli Metsküla 
Algkool pääses konkursi „Aasta 
Kool 2022” kümne finalisti hulka. 

Edasipääsejad valis žürii välja 
31 kandideerinud üldhari-
duskooli seast üle vabariigi. 
Metsküla Algkool on finaali 
pääsenute hulgas ainuke algkool 
ning edasi tuleb rinda pista juba 
suurte linnagümnaasiumidega. 
Õpetajate, õpilaste, lapsevanemate ja 
vilistlaste ühistööna valmisid konkursil 
osalemiseks vajalik video, pildigalerii ning tutvustav tekst, 
millega saab tutvuda: https://novaator.err.ee/1608591115/
metskula-algkool-aasta-kool-2022. 

Juba ainuüksi konkursile pääsemine annab koolile hea 
võimaluse enda tutvustamiseks kasvõi sellega, et kõikide 
finalistide videod lähevad ka telesaates „Terevisioon” esi-
tamisele.

Kohalikul kogukonnal on hea meel, et kaasneva meed-
iakajastuse abil saab Metsküla Algkool olla väikeste küla-
koolide tutvustaja ja kogukondliku maalähedase eluviisi 
propageerija.

Paadrema toimekas suvi |

Kodukandipäevade algatajatele avatakse 
kolm mälestuspinki külakeskuse hoovis 

K ohaliku Omaalgatuse Programmist (KOP) taotlesime 
toetust külakeskuse hoovi kolme mälestuspingi pai-

galdamiseks kunagistele kodukandipäevade algatajatele: 
Aino Peeli, Helju Pajula ja Harri Jõgisalu mälestuseks, 
kes eelmise sajandi teisel poolel on Paadrema kandi elu 
ja haridust suunanud ja kajastanud ning andnud suure 
panuse kohaliku pärandi hoidmisse, säilimisse ja elusta-
misse. 

Rõõm on tõdeda, et toetuse me ka saime. Sel aastal toimub 
juubelihõnguline 30. kodukandipäev. Kodukandipäevad 
said alguse 1975. aastal toimunud Paadrema kooli kokku-
tulekust ja esialgu toimusid need viie aasta tagant kuni aas-
tani 1998, mil toimus Paadrema kooli 90. sünnipäev. Sealt 
edasi ongi kokkusaamised toimunud igal aastal kodukan-
dipäeva nime all ning on Paadrema kandi rahva (nii siin 
elavate kui ka siit pärit või siin elanud inimeste) jaoks üks 
aasta tähtsündmus. 

Kodukandipäeval osalesid Aino Peel ja Harri Jõgisalu 
viimati 2011. aastal, olles siis vastavalt 83- ja 88-aastane 

ning Helju Pajula 2008. aastal (80-aastasena). Nimelt on 
meil selline tava, et registreerime kõik osalejad (kuni aas-
tani 2011 ka vanused!), et hiljem statistikat teha. 

23. juulil toimuval kodukandipäeval toimub mälestus-
pinkide pidulik avamine, kuhu plaanime kutsuda ka 
pühendusega pinkide juba pilvepiiril viibivate omanike 

järeltulijad. 

Suvesündmused Paadremal
Valla omaalgatuse toetuse toel saavad suvel teoks järg-
mised sündmused:

 » 22. juuni: Mõtsu jaanituli;

 » 23. juuli: Paadrema 30. kodu-
kandipäev;

 » Klubi Härmalõng traditsi- 
ooniline suvine Eestimaa 
reis „Kaunis ja huvitav Ees-
timaa“. Toimumisaeg täpsus-
tamisel.

Margit Merila 
Paadrema Külaseltsi juhatuse liige ja projektijuht

Külakeskuses sai hoo sisse kirivöö 
kudumine. Üks vöö on valmis, teised ootavad 
veel järje peale saamist / Foto: erakogu
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KORRALDAB:
VATLA KÜLASELTS KOOSTÖÖS 
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Nädalalõpp Varblas
Varbla suve sumedaim koguperefestival 
„Nädalalõpp Varblas” toimub sel aastal
9.–10. juulil 2022

O otame külla, et saaksime koos nautida 
kaunist loodust, suurepärast muusikat, 

maitsvaid toite ja idülli hubastes koduhoovides.

Tänavu rõõmustavad külastajaid akustilise kontser-
diga Mihkel Raud ja Eric Kammiste. Repertuaaris on 
nii omaaegseid Mr. Lawrence’i hitte kui ka muusikat, 
mida Mihkel on kirjutanud teistele artistidele, näiteks 
„Kus kulgeb kuu“ (Ines), „Musta mantliga“ (Lenna), aga 
ka teisi Mihkli jaoks olulisi lugusid.

Simmanil kutsuvad tantsule ansambel Sinu Naine ja 
VJ Aare Raidsoo. Silmailu pakub rahvatantsurühm 
Kirivöö. Pere noorimatele Lasteteatri Rõõmulill 
etendus „Päikesekiir õpib nägema loodust“. Lastega 
mängivad ja meisterdavad rebane ja indiaanitüdruk 
Päikesekiir.

Rahvamaja väikeses saalis saab vaadata Elve Mikkuse 
rõõmsaid lapitekke. Varbla kirikus esineb NUKU 
koor, dirigeerib Reeda Toots. Erinevates hoovides 
on avatud õuekohvikud. Toimub ka traditsiooniline 
käsitöö-, omatoodangu- ja vanavaralaat Uue-Varbla 
muuseumi hoovil. 

Ürituse info: 528 2621

Tule veeda üks imeline nädalavahetus Varblas!

Busssireis Tallinna Botaanikaaeda

E smaspäeval, 13. juunil kell 9.30 toimub Virtsu 
Konsumi juurest väljasõit Tallinna Botaa-

nikaaeda

Vajadusel ja kokkuleppel saab 
peale tulla ka Tööstuse täna-

valt ja muudest kohtadest, 
mis tee peale jäävad.

Kohatasu on 15 € ja see sisal-
dab edasi-tagasi bussisõitu. 
Lisandub botaanikaaia 

pääse (täispilet 6 € ja soodus-
pilet pensionäridele ning õpi-

lastele 3 €).

Vajalik on eelbroneering: 5622 3868 
(Kristiina) või kristiina.magi@laaneranna.ee.

Palun ole hea ja räägi väljasõidust oma eakamale 
pereliikmele või naabrile ka, et kõik, kes tahaksid 
tulla, oleksid sõidust teadlikud!

Virtsu uudised

Tallinna Botaanikaaaia kevadine avamaa 
Foto: Tallinna Botaanikaaed
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Lääneranna Vallavalitsuse otsused | Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. aprill – 10. mai 2022  toimus viis Lääne-
ranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimingutele, 

nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste määramine 
ja maksmine, huvihariduse ja -tegevuse toetuste eral-
damine, hoolekandeasutustes hooldamise võimaldamine, 
hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine, 
koduteenuse osutamine, maaüksuste sihtotstarvete ja 
koha-aadresside määramine ja korrastamine, projekteer-
imistingimuste määramine, ehitus- ja kasutuslubade 
väljastamine, korraldatud jäätmeveoga liitumise kohus-
tusest vabastamine, puurkaevu asukoha määramine, haja- 
asustuse programmi kasutamise aruande heakskiitmine, 
eluruumi üürile andmine, otsustati järgmist:

 » Keskkonnaamet edastas Lääneranna Vallavalitsusele 
teate, et on võtnud menetlusse SKP Invest OÜ  esitatud 
geoloogilise uuringu loa taotluse. Tarva V uuringuruum 
asub Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Tarva külas 
Varbla metskond 287 katastriüksusel (katastritunnus 
43001:001:0212). Katastriüksuse omanik on Keskkon-
naministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majan-
damise Keskus. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille 
käigus planeeritakse rajada kuni 8 puurauku süga-
vusega kuni 15 m. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat 
ning uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ. Taot-
letav teenindusala asub metsamaal ja on ümbritsetud 
samuti valdavalt metsaga. Tarva külakeskuses asuvad 
elamud jäävad teenindusala piirist ligikaudu kilomeetri 
kaugusele. Nõustuti geoloogilise uuringu loa andmise- 
ga Tarva V uuringuruumis, kuna geoloogilise uuringu 
tulemustel võib olla iseseisev väärtus isegi siis, kui 
uuringule kaevandamist ei järgne. Geoloogilise uuringu 
tegemine ja maavaravaru arvelevõtmine ei anna uurin-
guloa omanikule maavara kaevandamise õigust.

 » Lääneranna vald on Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla 
valla kui lõppenud avalik-õiguslike juriidiliste isikute 
üldõigusjärglane. Hanila valla üldplaneering näeb ette 
Kõmsi külas asuva Antsuküla tee kasutamist kohaliku 
teena. Osaliselt asub Antsuküla tee eraomandis oleval 
Kase kinnistul. Alustatakse Lääneranna vallale isikliku 
kasutusõiguse omandamisega Kase kinnistul, kinnistu 
registriosa nr 975332, katastritunnus 19501:002:1810. 
Maa-ala suurus on ligikaudu 175 m². Isikliku kasutusõi-
guse seadmisega lähevad Lääneranna vallale üle kõik 
teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus ning kasu-
tusõigus on tähtajatu.

 » Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri Imbi Postile seoses juubelisün-
nipäevaga ning pikaaegse südamega tehtud töö eest 
Lihula Lasteaias;  Astrid Borkile  seoses juubelisün-
nipäevaga ning südamega tehtud töö eest Lihula 
Lasteaias; Vello-Kaid Soele 40 aastat kestnud aktiivse 
osalemise eest Karuse mälumängus ja pikaajalise 
panuse eest mälumängu eestvedamisse; Helle Kõl-
lamaale seoses juubelisünnipäevaga ning pikaaegse 
töötamise eest Lääneranna vallas.

 » Lääneranna Vallavalitsuse poolt kahel korral oksjoni-
portaalis osta.ee kinnistu Vanamadise, Kirbla küla, 
müügiks korraldatud enampakkumistele pakkumisi 
ei tehtud ja kaebusi enampakkumiste läbiviimisele ei 
esitatud. Tunnistati kirjaliku enampakkumise korras 
25.03.–08.04.2022 ja 18.04.–02.05.2022 korraldatud 
enampakkumised pakkumiste puudumise tõttu nur-
junuks.  Otsustati võõrandada kinnistu lähiaadres-
siga Vanamadise, Kirbla küla, Lääneranna vald, Pärnu 
maakond, registriosa nr 20563150, katastriüksus 
43001:001:0533. Korraldatakse enampakkumine inter-

netioksjonite keskkonnas www.osta.ee kehtivusega 
21 päeva.  Võõrandamisest teavitatakse Lääneranna 
valla veebilehe kaudu. Vara müügi alghind 5000 eurot, 
tagatisraha suurus 500 eurot.

 » Virtsu Vilistlased MTÜ ja Hanila Spordiselts esitasid 
Lääneranna Vallavalitsusele ühisavalduse Kaare 3a, 
Virtsu katastriüksuse maa-ala avalikuks kasutusele 
võtmiseks, Virtsu mänguväljaku rajamiseks ja hool-
damiseks. Otsustati soovitud maa-ala anda ühiska-
sutusse tasuta ja tähtajaga 5 aastat. Lääneranna Val-
lavalitsus sõlmib kolmepoolse avaliku kasutamise 
ja rendilepingu Virtsu Vilistlased MTÜ ja Hanila 
Spordiseltsiga.

 » Eraldati mittetulundusliku tegevuse projektitoetust 
järgmistele ühingutele: Lihula valla Spordiklubi projek-
tile „Jalgpalli võistlusvormide ostmine”, 450 €; Kõmsi 
Külaseltsi projektile „Soojus kogukonna keskusesse”, 
3236 €; Kõmsi Külaseltsi projektile „Vee ja kanalisat-
siooni ühendus kogukonna keskusesse”, 464 €; Mitte- 
tulundusühing Paadrema Külaselts projektile „Külake-
skuse uus küttesüsteem”, 2857 €; Salevere Küla Seltsi 
projektile „Teatrietendus „Ai, velled””, 4500 €; Metsküla 
Kultuuriühingu projektile „Sulgpalliväljaku inventari 
ostmine kohaliku spordielu edendamiseks” 193 €; Vatla 
Külaseltsi projektile „Kultuur Vatla mõisa kompleksis”, 
2000 €; Kõmsi Külaseltsi projektile „Kogukonnakeskuse 
fassaad” 2560 €; Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 
projektile „Avatud kalasadamate päeva korraldamine 
Virtsu kalasadamas 30.04.2022”, 937 €.

 » Tunnistati kehtetuks järgmised Lääneranna Vallavalit- 
suse korraldused: 21.03.2019 korraldus nr 165 „Pese-
misteenuste hindade kehtestamine”, 14.02.2019 kor-
raldus nr 98 „Koduteenuste hindade kehtestamine” ja 
14.02.2019 korraldus nr 111 „Hindade kehtestamine 
Lääneranna valla ametisõidukite kasutamisel sotsiaal-
transpordina”.

 » Lisati Lääneranna valla 2022. a hankeplaani avatud 
ideekonkurss „Lihula Gümnaasiumi juurdeehituse idee-
konkurss”. Konkursi väljakuulutamise ajaks määrati  
hiljemalt 21. aprill 2022. Kinnitati ideekonkursil osale-
jate kvalifitseerimiskomisjon koosseisus: Ene Täht, 
Lääneranna vallavanem (komisjoni esimees), Ruti Miil, 
hankija esindaja, Urmas Osila, Lääneranna Vallavalit- 
suse majandusosakonna juhataja.  Kinnitati idee-
konkursi žürii koosseisus: Ene Täht, Lääneranna valla-
vanem (žürii esimees), Jane Mets, vallavalitsuse liige, 
Lääneranna Vallavalitsuse hariduse, kultuuri- ja sot-
siaalosakonna juhataja, Siret Kesküla, Lihula Gümnaa-
siumi direktor, Armand Reinmaa, jurist, Lääneranna 
Vallavolikogu esimees, Helle-Triin Hansumäe, arhitekt, 
Muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik,  Eret Täht, 
arhitekt, Lääneranna Vallavalitsuse ehitusspetsialist, 
Kalli Metspalu, volitatud arhitekt tase 7, Viljar Meister, 
MSc insener TalTech, Tiina Lobja, Lihula Gümnaasiumi 
vilistlasnõukogu esimees, Jaak Kastepõld, Lihula Güm-
naasiumi hoolekogu esimees. Kinnitati ideekonkursi 
auhinnafond: Esimene koht 3000 eurot, teine koht 2000 
eurot, kolmas koht 1000 eurot. Tunnistati kehtetuks 
Lääneranna Vallavalitsuse 19.01.2022.a korraldus nr 51 
„Ostumenetluse korraldamine”.

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 13.01.2022. a kor-
raldust nr 33 „Lääneranna valla huvihariduse ja huvite-
gevuse 2021. a kokkuvõtte ja 2022. a kava kinnitamine” 
asendades korralduse Lisa 2 20.04.2022 nr 291 korral-
duse lisaga.

OMAVALITSUS
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 » Lääneranna valla Varbla teeninduspunkti endised 
postipunkti ruumid on antud rendile. Rentnik soovib 
lepingut ennetähtaegselt lõpetada. Postipunkti ruu-
mide kasutamiseks on endiselt huvi. Ruumide pin-
dala on kokku 23,5m². Korraldatakse avalik kirjalik 
enampakkumine Varbla teeninduspunkti endise 
postipunkti ruumide tasu eest kasutusse andmiseks ja 
rendilepingu sõlmimiseks, tähtajaga 5 aastat. Enam- 
pakkumise läbiviimiseks kinnitati komisjon koosseisus: 
Aare Lauren – komisjoni esimees, Martin Tee – komis-
joni liige, Urmas Osila – komisjoni liige. Rendi kuutasu 
alghinnaks määrati 1,25 eurot/m², kõrvalkulud kannab 
üürnik. Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata. Kuulutus 
enampakkumise läbiviimise kohta avaldatakse Lääne-
ranna valla veebilehel.

 » Lääneranna Vallavolikogu 10. juuni 2021 otsuse nr 270 
alusel võõrandati SA Lääneranna Hoolekandele Ühistöö 
kinnisasi, et sellele rajada hoolekandeteenuse hoone. 
Sama otsusega vald garanteeris, et tagab ühisveevärgi- 
ja kanalisatsiooni liitumispunkti ning elektrivõrgu lii-
tumispunkti ehitamise Ühistöö kinnisasjale. Eraldati 
Lääneranna valla 2022. aasta eelarvelistest vahenditest 
Koonga küla Ühistöö kinnistu elektrilevi liitumise ja 
lepingumenetlustasudeks 1965,60 eurot.

 » Lääneranna Vallavalitsusele esitati avaldus Tikaonni 
kinnistu, Kirikukülas avalikuks kasutuseks võtmiseks. 
Tikaonni kasutataks ajalooliste paatide, ruupade, hoid-
miseks ja kasutamiseks vana pärandkultuuri hoidmise 
osana. Nimetatud tegevust loeb Lääneranna Vallavalit-
sus avalikuks huviks. Praegu on Tikaonn (Suitsu kalu-
rionn nr 5) antud tasuta kasutusse Riigimetsa Majan-
damise Keskusele. RMK on valmis lepingu kokkuleppel 
lõpetama. Otsustati anda tasuta avalikuks kasutuseks 
tähtajaga 5 aastat Lääneranna vallas, Kirikukülas asuva 
Tikaonni kinnistu maa-ala vastavalt lisatud asendiplaa-
nile. Lääneranna Vallavalitsus sõlmib taotlejaga ava-
liku kasutamise ja rendilepingu.

 » Imatra Elekter Aktsiaselts esitas Lääneranna Vallavalit- 
susele taotluse isikliku kasutusõiguse omandamiseks 
Kirbla külas Lääneranna vallale kuuluval Keskuse 
kinnisasjal ehitatava tehnovõrgu talumiskohustuse 
kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndis. Tähta-
jatut isiklikku kasutusõigust taotletakse 0,4 kV õhulii- 
ni ehitamiseks ja kasutamiseks maaalal suurusega 
219 m². Nõustuti Imatra Elekter Aktsiaseltsi kasuks 
isikliku kasutusõiguse seadmisega Lääneranna vallale 
kuuluval Keskuse kinnisasjal. Isiklik kasutusõigus on 
tähtajatu. 

 » Algatati Lääneranna valla tervise- ja heaoluprofiili 
koostamine. Selleks moodustati töögrupp järgmises 
koosseisus: esimees: Ene Täht, vallavanem; liikmed: Jane 
Mets, hariduse, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja, 
Urmas Osila, majandusosakonna juhataja, Eda Män-
nilaan, finantsjuht, Cariina Pähk, vallasekretär, Saima 
Soobard, lastekaitsespetsialist. Profiili koostamise eest 
vastutavad isikud on Marelle Minn, sotsiaaltöö spetsia- 
list  ja  Margus Källe, planeeringute spetsialist.

 » Kinnitati Lääneranna valla munitsipaalüldhari-
duskoolide õpilastele elukohajärgse munitsipaalkooli 1. 
klassi määramise taotluste läbivaatamise komisjon järg-
mises koosseisus: esimees: Jane Mets, hariduse, kultuuri 
ja sotsiaalosakonna juhataja; liikmed: Kaire Loomets, 
sotsiaalpedagoog, Mare Paarasma, Koonga Kooli ja Lõpe 
Kooli direktor, Pille Kaisel, Metsküla Algkooli direk-
tor, Pille Saatmäe, Kõmsi Lasteaia-Algkooli direktor, 
Siret Kesküla, Lihula Gümnaasiumi direktor, Aire Arge, 
Virtsu Kooli direktori kohusetäitja, Urmas Reinfeldt, 
Varbla Kooli direktor. Tunnistati kehtetuks Lääneranna 
Vallavalitsuse 15.04.2021. a korraldus nr 288.

 » Moodustati Lääneranna valla heakorrakonkursi hin-
damiskomisjon järgmises koosseisus: komisjoni esimees 
Tiina Lobja; liikmed: Maia Leola, Lea Heinsoo, Eret Täht, 
Kristel Rohumägi, Raahel Apsalon. Tunnistati kehtetuks 
Lääneranna Vallavalitsuse 6. mai 2021 korraldus nr 359 
„Lääneranna valla heakorrakonkursi hindamiskomis-
joni moodustamine”.

 » Lubati MTÜ-l Läänemaa Rannakalanduse Selts kor-
raldada 30. aprillil 2022. a  aadressil Vanalinna tee 10, 
Virtsu alevik, asuvas Virtsu kalasadamas avalik üritus 
„Avatud kalasadamate päev Virtsu kalasadamas”; 
Kõmsi Rahvamajal korraldada 8. mail 2022. a Kõmsi 
külas asuval Kõmsi Rahvamaja esisel parkimisplatsil ja 
rohealadel ning rahvamaja siseruumides avalik üritus 
„Emadepäeva kevadlaat”.

 » Võeti vastu kaks  Lääneranna Vallavalitsuse määrust: 
13.04. 2022 määrus nr 3 „Ametiautode ja isikliku sõidu- 
auto ametisõitudeks kasutamise kord” ja 13.04.2022 
määrus nr 4 „Pädevuse delegeerimine”.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kaks eel-
nõud.

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

Lääneranna Vallavolikogu otsused |
12. mail 2022 toimus Lääneranna Vallavolikogu II koos-
seisu kaheksas istung, kus osales 17 vallavolikogu liiget. 
Päevakorda kinnitati 12 punkti. Vastu võeti 7 määrust ja 
4 otsust.

 » Otsustati anda OÜ Loogikale luba Alakülas asuva Uue-
Nilbi (katastritunnus 41101:002:0226) kinnisasja oman-
damiseks.

 » Otsustati tunnistada kehtetuks Lihula Vallavalitsuse 
03.05.2016 korraldusega nr 174 kehtestatud Kirbla küla 
Kooli kinnistu detailplaneering.

 » Otsustati kaasata TMV Green OÜ kohaliku omavalit-
suse eriplaneeringu menetlusse isikuna, kellel on põh-
jendatud huvi Lääneranna Vallavolikogu 14.05.2020. a 

otsusega nr 197 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu 
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine” 
algatatud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koosta-
mise ja planeeringu elluviimise vastu.

 » Otsustati lõpetada Lääneranna Vallavalitsuse hallatava 
asutuse Vatla Rahvamaja tegevus alates 1. juunist 2022.

 » Kinnitati Lihula Lasteaia arengukava aastateks 2022–
2024.

 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 10.02.2022 määrust 
nr 12 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord”.

 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 10.02.2022 määrust 
nr 13 „Sotsiaalteenuste osutamise kord”.

Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja
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Tarva ja Veltsa peatused muutuvad
puhkepäevadel tellitavaks
Juba mõnda aega on bussijuhid kaevanud bussiliinil nr 56-1 
Pärnu–Koonga–Tarva–Pärnu-Jaagupi–Rogenese tühisõi-
tude üle Mihklist Tarva peatuseni ja tagasi. Bussiliin nr 56-1 
sõidab vaid puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Bussijuhtide 
ettepanekul tuleks väheste sõitjate tõttu Tarva ja Veltsa  
peatuste teenindamine korraldada tellimuspõhiseks. 

Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK) vaatles tagasi-
ulatuvalt aasta jooksul, maist maini, sõitjate olemasolu 
Tarva ja Veltsa peatustest. Selguski, et sõitjaid on väga vähe: 

ca kaks kuni viis sõitjat kuus, vähim oli sõitjaid jaanuaris 
(0) ja juunis üks sõitja jaanipäeval, enim mais – seitse sõitjat.

Eelnevast tulenevalt tellib PÜTK alates 01.06.2022 Veltsa 
ja Tarva peatuste teenindamist vaid sõitja olemasolul 
bussis või tellimisel helistades vedajale ette hiljemalt eel-
neval päeval 7.00–19.00 telefonil 449 9060.

Sõiduplaani ajagraafikud ei muutu. Sõiduplaanid on leita-
vad veebilehelt www.peatus.ee ning lisainfot saab küsida 
Pärnumaa Ühistranspordikeskuse infotelefonilt 17 018.

 » Kehtestati Lääneranna valla kalmistute eeskiri, mis  
reguleerib Lääneranna valla haldusterritooriumil asu-
vate valla omandis olevate kalmistute (Hanila kalmistu, 
Kalli kalmistu, Karuse kalmistu, Kirbla kalmistu, Kirbla 
Vana kalmistu, Kõmsi kalmistu, Lihula-Kabeli kalmistu, 
Lihula Uus (I) kalmistu, Lihula-Vene kalmistu, Mihkli 
kalmistu, Paadrema kalmistu, Tuudi-Sause kalmistu, 
Varbla kalmistu) haldamist ja kasutamist.

 » Kehtestati määrus „Kaubanduse korraldamine avali-
kult kasutataval maa-alal”, millega sätestatakse nõuded 
Lääneranna valla territooriumil tänava- ja turukauban-
dusele, müügikoha hooajalisele laiendusele ning kauba 
või teenuse müügile avalikul üritusel.

 » Kehtestati määrus „Erateedele kruusa eraldamise 
kord”, mis reguleerib Lääneranna valla hajaasustusega 
piirkondades asuvate erateede parendamiseks purus-

tatud kruusa eraldamist Lääneranna valla eelarveliste 
vahendite olemasolu korral.

 » Kehtestati määrus „Avaliku ürituse korraldamise ja pida- 
mise nõuded”, mille eesmärgiks on kehtestada nõuded 
Lääneranna valla haldusterritooriumil vabas õhus 
toimuva avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks, 
et oleks tagatud avalik kord ja turvalisus.

 » Volikogu andis heakskiidu MTÜ Vanalinna taotlusele 
Virtsu kalasadama investeerimiskulutuste ümberjaota-
miseks.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 09. juunil 2022.

TEATED

Lääneranna vallas 2022. aastal korrastatavad teed

Riigiteed 

Teavitame, et alates 18.05.2022 teostatakse kruusateede 
remonttöid järgmistel riigiteedel:

Riigitee nr 16178 Tuudi – Risti km 6,71–13,92

Riigitee nr 16184 Rame – Paatsalu km 0–6,564

Riigitee nr 16197 Hanila – Massu km 0–6,146

Seoses remonttöödega toimuvad liikluskorralduslikud 
muudatused perioodil 18.05.2022 kuni 18.08.2022.

Eelpool mainitud teedega piirnevatele kinnistutele võimal-
datakse ligipääs kogu ehitusperioodi jooksul. Ehitusega 
kaasneb paratamatult müra ja tolm, mille tekkimist proovib 
tööde teostaja minimeerida.

Täiendav info kaardirakenduses Tark Tee: tarktee.mnt.ee

Kontakt: Kristo Toomsoo, 5858 9090, kristo@lteed.ee

Vallateed
Lääneranna valla arengukava näeb ette, et valla teede-
võrgu seisundi parandamiseks suurendatakse oluli-
sel määral mustkattega teede osa valla teedes. Järgneb 
lühiülevaade Lääneranna valla 2022. aastal planeeritud 
teetöödest. Pikim pindamise alla minev lõik on 3,2 km pik-
kune Rannaküla tee.

Pindamine

Jaama tn, Virtsu alevik

Pivarootsi lastelaagri tee 785 m

Sepaküla tee 530 m

Elamu tee 255 m

Elmküla tee 570 m

Rannaküla tee 3280 m

Paimvere tee 485 m

Pärnade allee 230 m

Tammesaare tee 125 m

Asfalt

Vatla kergliiklustee

Täiendav info: Martin Tee, martin.tee@laanerannavald.ee, 
5191 1591.

„Eeldasime selleaastaseks hankemahuks ca 300 000 €,” 
räägib majandusosakonna juhataja Urmas Osila. „Hanke-
korras kujunes parimate pakkumiste summaks koos käibe-
maksuga 314 584,24 €, mis on ligi 5% eeldatust suurem. 
Praeguses majandusolukorras pean seda väga heaks 
tulemuseks. Olime valmis ka hanke ebaõnnestunuks tun-
nistamiseks.”

Pidil lõik Vatla kergliiklus- 
teest / Foto: Urmas Osila
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UUS TOETUS: vallavalitsuselt saab taotleda toetust 
kruusa soetamiseks erateedele

P urustatud kruusa saab taotleda rahvastikuregistri 
järgi Lääneranna valla hajaasustusega piirkonnas 

elav eratee omanik juurdepääsutee rajamiseks.

Taotluse esitamisel peab taotluse esitaja aga eemaldama 
eratee äärest võsa või muu takistava taimestiku. Taotluse 
esitamiseks tuleb taotlusele lisada eelnevat kinnitavad 
fotod, kinnistu plaan ning vajadusel asjakohased kooskõlas-
tused või nõusolekud tööde teostamiseks.

Taotlused vaatab läbi Lääneranna Vallavalitsuse majandus- 
osakond, kes teeb kasusaajate alusel reastatud pingereast 
lähtuvalt kruusa eraldamise ettepaneku vallavalitsusele 
kinnitamiseks.

Otsuse teatavakstegemisest alates on taotlejal kohustus 
korraldada valitud kohast kruusa vedu ning selle erateele 
laotamine 120 päeva jooksul. 

Kruusa eraldatakse ühele taotlejale ja erateele kuni 100 
tonni, 20 tonni 100-meetrise teelõigu kohta. Kruusa võib 
kasutada ka üksikute aukude täiteks või halvas seisukor-
ras olevate lõikude katmiseks. (Taotluse saab esitada üksnes 
kord kolme aasta jooksul.)

Toetus eraldatakse eratee omanikule peale kruusa laota-
mist ja teetööde teostamist kuludokumentide esitamisel.

Täiendav info: Martin Tee,  martin.tee@laanerannavald.ee, 
5191 1591

Uuri lähemalt veebilehelt: www.laanerannavald.ee

Detailplaneeringud
Virtsu park 4 maaüksuse detailplaneeringu 
algatamine
Lääneranna Vallavalitsus teatab, et Lääneranna Vallavo-
likogu algatas 24.03.2022 otsusega nr 37 Virtsu alevikus 
Virtsu park 4 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritava 
ala suurus on 1,14 ha ja see hõlmab üldkasutatava maa 
sihtotstarbega hoonestamata Virtsu park 4 maaüksust, 
katastritunnus 19502:003:0003. Juurdepääs planeerin-
gualale on avalikus kasutuses olevalt Pargi tänavalt ja 
Puhtu teelt.

Vastavalt PlanS § 125 lõike 1 punktile 1 on detailplanee-
ringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, 
alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veeko-
gus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Detailplaneeringu eesmärk on Virtsu park 4 maaüksuse 
sihtotstarbe muutmine elamumaaks, maaüksuse jaga-
mine kuni 3 (kolmeks) krundiks, kruntide ehitusõiguse 
määramine ning juurdepääsude ja taristuga varustatuse 
lahendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek keh-
tiva Hanila valla üldplaneeringu muutmiseks. Praeguse 
üldplaneeringu alusel on Virtsu park 4 maaüksuse juht- 
sihtotstarve üldkasutatav maa.

Planeeringuala ei asu looduskaitse- ega hoiualal. Planee-
ringuala kirdeosale ulatub muinsuskaitsealune Virtsu 
mõisa park ning muinsuskaitsealuse Virtsu mõisa pargi 
piirdemüür ja müüri kaitsevöönd.

Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise 
käigus.

Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneeringu 
kehtetuks tunnistamine
Lääneranna Vallavalitsus teatab, et Lääneranna Vallavoli- 
kogu tunnistas 12.05.2022 otsusega nr 43 kehtetuks Lihula 
Vallavalitsuse 03.05.2016 korraldusega nr 174 kehtestatud 
Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu 
eesmärgiks oli Kooli kinnistul asuvate endise Kasari kooli 
hoonete ümberehitamine ja laiendamine 110-kohaliseks 
hooldekoduks. 

Planeeringu algataja SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja 
Sotsiaalhoolekande Keskus ei asunud detailplaneeringut 
ellu viima. Tänaseks on sihtasutus Lõuna-Läänemaa Ter-
vishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus reorganiseeritud 
sihtasutuseks Lääneranna Hoolekanne, sihtasutus peab 
ja arendab hooldekodusid Varblas ja Koongas. Alates 
24.04.2020 on Kooli kinnistu omanik Lääneranna vald. 

Kinnistu omanik ei soovinud detailplaneeringut kavanda-
tud kujul ellu viia.

Detailplaneeringute korraldustega saab tutvuda Lääne- 
ranna valla veebilehel: www.laanerannavald.ee/planeerin- 
gute-teated

Kloostri ja Suitsu vaatetornid on 
külastajatele sügiseni suletud

R MK annab teada, et alates aprillist algasid Matsalu 
rahvuspargis Kloostri ja Suitsu vaatetorni remont- 

ja hooldustööd. Tornid on eeldatavalt augusti lõpuni 
külastajatele suletud.

„Tööd on vajalikud tornide hoolduseks ja külastajate 
ohutuse tagamiseks," selgitavad Matsalu rahvuspargi 
esindajad. „Loodame külastajate mõistvale suhtumisele ja 
soovitame sel hooajal külastada teisi Matsalu vaatetorne.”

Tööde tellija: RMK

Ehitustöid teeb: Sonmak Group OÜ

Omanikujärelevalve: Eastconsult OÜ

Projekti rahastavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja 
RMK

Pidil remondis Kloostri torn 
Foto: Marju Pajumets
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Perenõustaja annab nõu: kas Sinu elu juhivad emotsioonid?

U kraina sõda on meid kõiki vähem või rohkem 
puudutanud. Kes on läinud reaalselt kohale, kes 

organiseerib abiandmist, kes on panustanud raha või 
asjade näol, kes on oma kodu pagulastele avanud või kes 
lihtsalt mõtleb või loeb palveid ukrainlaste toetuseks. 

Ärevus, mis meis üles on kerkinud, on normaalne, aga 
mõne jaoks ülemäärane, nõnda et ei tea enam oma kohta 
Eesti ühiskonnas (nt vene rahvusliku taustaga inimesed). 
Olen märganud ülemäärast ärevust ka eestlaste juures, mis 
on tingitud ohust meie riigile. 

Lõpuks jõuab igasugune ärevus meie olemasolemist 
ülemääraselt mõjutada ja omavahelisi suhteid rikkuda. 

Järgnevalt esitan küsimuse – kas sinu elu 
juhivad emotsioonid või juhid sina pigem 
neid?
Mõtle igapäevastele situatsioonidele. Kuidas ma reageerin 
solvamisele, eriarvamusele, petmisele, valetamisele, üle-
kohtule, korratusele jne?

Toon välja Pereteraapia Assotsiatsiooni esimese presidendi 
Murray Boweni esitatud seisundid hindamaks, mil määral 
emotsioon inimest juhib.

Madal eristustase on seisund, kus otsitakse armastust ja 
heakskiitu, aga ei jätku jõudu suuremate eesmärkide ellu-
viimiseks. Kogu energia suunatakse tasakaalu saavuta-
misele ja ärevuse maandamisele. Sellistel inimestel on 
hulgaliselt probleeme, füüsilisi ja/või psüühilisi haigusi 
ja sotsiaalseid ebakõlasid suhetes, esineb alkoholi- ja/või 
narkootikumi sõltuvust. Sageli on võtnud endale „maailma 
päästja“ rolli, s.t neil on soov aidata hädas inimesi, pakkuda 
lahendusi.

Madal–keskmine eristustase on seisund, kus inimene laseb 
end emotsioonil küll juhtida, aga ärevuse tekkides suudab 
enda tavapärast käitumist aeg-ajalt peatada. Elu on eesmär-
gistatud, oluline on ise armastada ning olla armastatud 

ka teiste poolt ja neilt tunnustust leida, sest sellest sõltub 
enesehinnang. Komplimendid tõstavad, kriitilised märku-
sed langetavad seda kergesti. Otsitakse ideaalset suhet 
emotsionaalse läheduse ja tunnetega. Ka sellel tasemel 
võivad ilmneda psüühilised/füüsilised haigused ning sot-
siaalne düsfunktsioneerimine.

Keskmine–hea eristustase on seisund, kus inimene oskab 
eristada intellektuaalset ja emotsionaalset süsteemi ning 
nende vahel tegutseda. Ärevas olukorras suudetakse teha 
otsus loogikast, põhimõttest või mingist teadmisest lähtu-
valt. Selline inimene ei ründa teisi nende arvamuste pärast. 
Paarisuhtes ollakse autonoomsed, ei vaielda soorollide üle, 
osatakse vastutust võtta. Üldiselt ei esine selle tasemel 
inimestel probleeme suhete tasandil või olukordades, mis 
tekitavad ärevust.

Hea–kõrge eristustase on seisund, mida tuleb harva ette. 
Sellel tasemel inimene usub sellesse, mida õigeks peab, tal 
on kindlad elupõhimõtted, uskumused ja arvamused. Väl-
jastpoolt tulevatesse arvamustesse, ideedesse ja mõtetesse 
suhtutakse skeptiliselt, need aktsepteeritakse alles pärast 
hoolikat analüüsi. Valiku tegemisel võetakse täisvastutus. 
Neid inimesi peetakse tundetuteks ja jäikadeks, seevastu 
on nad teadlikud end ümbritsevate inimeste või suhete süs-
teemidest, mis aitab neil tasakaalu leida.

Lugu sellest, kuidas vanaproua solvanguga 
toime tuli
Lõpetuseks esitan teile intelligentse vanaproua loo, kes 
rääkis, kuidas ta solvanguga toime tuli. Mõtle eelneva 
põhjal, milline on selle vanaproua eristustase ja mida sina 
oleksid samas olukorras teinud.

Situatsioon leidis aset trammis, kus vanaprouale öeldi vene 
keeles: „Sinu aeg oleks juba ära surra, hoiad siin kohta kinni.“

Vanaproua vastu: „Pojake, Jumalal on ilmselt plaan praegu 
täis, nii et ma pean veel ootama.“

Liivi Moore 
Psühholoogia- ja pereteraapia õpilane

Lääneranna valla koolide Lääneranna valla koolide lõpuaktusedlõpuaktused
07.06 kell 18.0007.06 kell 18.00
Metsküla Algkooli VI klassi lõpuaktusMetsküla Algkooli VI klassi lõpuaktus

16.06 kell 15.0016.06 kell 15.00
Virtsu Kooli IX klassi lõpuaktus Virtsu Kooli IX klassi lõpuaktus 

17.06 kell 14.00 17.06 kell 14.00 
Varbla Kooli IX klassi lõpuaktusVarbla Kooli IX klassi lõpuaktus

17.06 kell 16.0017.06 kell 16.00
Koonga Kooli IX klassi lõpuaktus Koonga Kooli IX klassi lõpuaktus 

18.06 kell 12.00 18.06 kell 12.00 
Lõpe Kooli IX klassi lõpuaktus Lõpe Lõpe Kooli IX klassi lõpuaktus Lõpe 
klubisklubis

18.06 kell 14.0018.06 kell 14.00
Lihula Gümnaasiumi IX klassi lõpuak-Lihula Gümnaasiumi IX klassi lõpuak-
tus Lihula kultuurimajastus Lihula kultuurimajas

19.06 kell 13.00 19.06 kell 13.00 
Lihula Gümnaasiumi XII klassi lõpuak-Lihula Gümnaasiumi XII klassi lõpuak-
tus Lihula kultuurimajastus Lihula kultuurimajas

Kõmsi Lasteaed-AlgkoolKõmsi Lasteaed-Algkool
Tänavu Tänavu 6. klassi lõpetajaid ei ole ning 6. klassi lõpetajaid ei ole ning 
kogu kogu koolikooli lõpuüritus toimub õppereisil  lõpuüritus toimub õppereisil 
Võrtsjärve äärde.Võrtsjärve äärde.
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Jalgpall
14.05 alustas Sindis võidukalt uut 
Rahvaliiga hooaega JK Hanila Tulevik. 
Vastaseks oli kohalik jalgpalliklubi 
Toores Jõud. Kohtumine lõppes sei-
suga 8:3. Mängitakse Eesti Jalgpalli 
Liidu korraldatud Coolbet Rahvaliiga 
B-tasemel IV alagrupis. Samasse ala-

gruppi kuulub ka teine Lääneranna 
vallas tegutsev, Vatla jalgpalliklubi.

 

Kergejõustik
Mai alguses toimus Audru Kooli 
staadionil TV10 Olümpiastardi IV 
maakondlik etapp.

Poiste vanemas vanuseühmas (2008-
2009) saavutas Sten Martin Viidemaa 
isikliku rekordiga 54.92 palliviskes III 
koha.

1000 meetri jooksus saavutasid:

Sten Martin Viidemaa Lihula Güm-
naasiumist isikliku rekordiga ja ajaga 
3.09,19 I koha

Spordiuudised | Rohkem infot Lääneranna Spordikooli sotsiaalmeedias: 
w w w.facebook.com/laanerannaspordikool

SPORT

Sotsiaaltöö spetsialistide  
kontaktid:

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

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

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

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

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

SUUR PRÜGIEKSPERIMENT | Kas pakendipettus toimub ka 
Lääneranna vallas? |

M öödunud aasta alguses lahvatas üle-eestiline skan-
daal seoses pakendipettusega, kui eksperimendi 

käigus selgus, et pakendikonteinerite sisu ei jõuagi sor- 
teerimisjaama, vaid lõpetab otse prügilas või põletusahjus 
(nagu olmeprügi).

Lääneranna valla järelevalvespetsialist Piret Mäestu otsus-
tas keskkonnakuu raames valla territooriumil prügiekspe- 
rimenti korrata välja selgitamaks, kuhu jõuavad reaalselt 
Lääneranna vallast kogutud pakendid.

Eksperimendi tulemused kajastasime kokkuvõtlikus 
videos, mida saad vaadata Lääneranna valla sotsiaalmee-
diast. Facebookis: www.facebook.com/laanerannavald/
videos/726133135468181 ja YouTube'is: https://youtu.be/_
xB-Y3M9Q8w

Kõik Lääneranna valla keskkonnakuu materjalid on leita-
vad veebilehelt: ajaleht.laaneranna.ee/keskkonnakuu

Piret Mäestu 
Järelevalvespetsialist

Kuidas kommenteerivad 
pakendiringlust Lääneranna 
vallas tegutsevad organisat-
sioonid?

L ääneranna vallas kogub avalike 
konteineritega (elanike jaoks 

tasuta!) pakendeid kolm taaskasutus- 
organisatsiooni, kelleks on Tootja- 
vastutusorganisatsioon OÜ (TVO), 
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisat-
sioon (ETO) ja Eesti Pakendiringlus 
OÜ (Pakendiringlus). 

Eesmärk selliselt pakendeid kogudes 
on võimalikult palju materjale ringlu-
sesse võtta. Nii me siis teemegi! – Sor-
dime muust prügist pakendid välja 
ning viime need pakendikonteine- 
risse.

Aga mis saab pakenditest peale nende 
konteinerisse viimist?

– Seda küsisingi kõigilt kolmelt organi- 
satsioonilt.

Kuhu pakendid viiakse?

Igal organisatsioonil on oma 
koostööpartner, kes vastava organisat-

siooni konteinereid tühjendab. Seega 
kõiki Lääneranna vallas kokku kogu-
tud pakendeid ei viida ühte sorteeri- 
misjaama, vaid mitmesse erinevasse.

Sorteerimisjaamad, kuhu Lääneranna 
valla pakendid jõuavad, asuvad Har-
jumaal: kaks segapakendi sorteeri-
misjaama asuvad Maardus ning üks 
Tallinnas.

Millised pakendid välja sorditakse 
ning mida nendega edasi tehakse?

Kergesti ringlusse võetavad on ühest 
materjalist valmistatud mittemäär-
dunud pakendid nagu klaas-, metall-, 
paberpakendid (märgis PAP; tähised 
20, 21, 22) ning plastpakendid nagu 
kõvemast plastist pudelid, topsid, 
karbid (märgised PET, HDPE, LDPE, 
PP, PS; tähised 1, 2, 4, 5, 6) ja kilekotid 
(märgised HDPE, LDPE; tähised 2, 4).

Eelpool nimetatud jäätmete väljasorti-
mist kinnitavad kõik organisatsioonid 
oma koostööpartnerite sorteerimisjaa-
mades.

Kui kiiresti jõuab materjal ringlusse?

Peale väärtusliku materjali välja-
sortimist pakitakse ringlusseminev 

materjal kokku (nt kuubikuteks) ning 
saadetakse edasi järgmisesse jäät-
mekäitluskohta, kus neist hakatakse 
uusi tooteid valmistama. Materjali 
jõudmiseks järgmisesse jäätmekäitlus-
kohta võib kuluda sõltuvalt materjali 
liigist kuni pool aastat.

„Alates hetkest, mil materjalid jõua-
vad sorteerimisjaama, sorditakse need 
sorteerimisliinil umbes nädala jooksul. 
Edasine kulg sõltub väga palju mater-
jalist,” selgitab TVO esindaja. „Näiteks 
kartongi saadame välja igal näda-
lal, ent mõnda vähem levinud plasti 
võime koguda isegi kuni pool aastat 
selleks, et transpordiks sobilik koorem 
kokku saada. Minimaalne kogus, mida 
välja saadame, on 20–25 tonni selleks, 
et transpordikulu oleks mõistlik.”

ETO esindaja ütleb, et üldjuhul liigub 
põhiosa materjalidest nagu kar-
tong ja plast edasi järgmisse etappi 
1–2-kuulise intervalliga.

Loe täispikka intervjuud Lääneranna 
Teataja veebilehelt: ajaleht.laaneran-
na.ee
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Gregor Hendrik Mölder Lihula Güm-
naasiumist isikliku rekordiga ja ajaga 
3.13,75 III koha.

14.05 toimusid Kilingi-Nõmmel staa- 
dionil Pärnumaa 2022 aasta kerge-
jõustiku meistrivõistlused, kus Sten 
Martin Viidemaa saavutas 1500 m 

jooksus ajaga 4.55,56 III koha.

Maadlus
Eerik Pank, kes esindab võistlustel 
Lääneranna Spordikooli, osales april-
lis U17 ja U20 koondisega Tšehhis 

toimunud rahvusvahelisel maad-
lusturniiril Chamutov Grand Prix, kus 
ta saavutas 7 mehe konkurentsis III 
koha.

Lääneranna valla kultuurikava

Juuni

01.06 kell 17.00 Lihula kõlako-
jas Lihula lasteaia 50. aastapäeva 
kontsert. Oodatud on kõik lapsed, 
lapsevanemad, töötajad ja vilist-
lased. Enne kontserti rongkäik

03.06 kell 21.00 Matsi sadama 
võrgukuuris suvesimman ansamb- 
liga Sirli. Söök-jook Kelmar Cate-
ring. Pilet eelmüügist 10 €, koha-
peal 15 € (arveldamine sularahas). 
Piletid müügil Varbla Rahvamajas. 
Lisainfo 5907 5712

04.–22.06 kell 19.00 Soontagana/
Pikavere vanas vallamajas etendus 
„Ai, velled…”. Metsavennalugu le- 
gendaarsest Hirmus Antsust. Jaa-
nipäeva eel on vaid kümnel korral 
publiku ees lavalugu legendaarsest 
metsavennast Ants Kaljurannast – 
Hirmus Antsust. Etendused 4., 5., 
9., 10., 11., 12., 13., 19., 20., 22. juunil 
algusega 19.00. Piletid müügil 
Piletilevis 25,90–30,90 €

05.06 kell 14.00 Karuse kirikus 
nelipühi jumalateenistus

10.06 kell 19.00 Lõpe klubi sisea-
lal ja Lõpe mänguväljaku territoo-
riumil Lõpe klubi simman. Elav 
muusika – ansambel Kontuur; 
tegevused lastele – batuut, Hegerti 
Burxibuss. Pilet täiskasvanule 10 €, 
lastele tasuta

11.06 kell 14.00 Varbla rahv-
amajas Varbla kooli kokkutulek 
tähistamaks kooli 165. aastapäeva. 
Näitus, kohvik, kontsertaktus. 
Tantsuõhtu ansambliga Sirli. 
Peomeeleolu loob DJ Riho Pruul. 
Avatud puhvet! Vilistlastele osa-
lustasu eelmüügist 20 €, mis tuleb 
kanda Lääneranna Vallavalitsuse 
a/a EE34 1010 6020 0509 9006, 
selgitusse lisada VARBLA KOOLI 
KOKKUTULEK, nimi ja lõpetamise 
aasta. Eelmüük kestab 9. juunini 

2022 a. Kohapeal osalustasu 25 €. 
Lisainfo: varblakool@laaneranna.
ee või telefonil 523 3755

12.06 kell 14.00 Mihkli kalmistul 
surnuaiapüha. Edasi kohvilaud 
pastoraadis, armulaud Mihkli kiri-
kus. Kell 16.30–16.45 Mihkli kiriku 
juures praost Gustav Maarandi 
mälestuspingi avamine ja õnnista-
mine. Kirikus esineb Pärnu sega-
koor Endla. Rohkem infot www.
mihkli.eelk.ee

12.06 kell 18.00 Anni pubi terras-
sil Virtsus Marko Matvere ja Peep 
Raun kontsert „Mulle meeldib 
maa”. Kontsert vanadest merelau-
ludest-ballaadidest koos jutuga 
purjelaevanduse kuldajast. Pääse 
eelmüügist 20 €, kohapeal 25 €

13.06 kell 9.30 Virtsu Konsumi 
eest bussireis Tallinna botaa-
nikaaeda. Kohatasu 15 € (sisaldab 
edasi-tagasi bussisõitu). Lisandub 
botaanikaaia pääse (täispilet 6 € ja 
sooduspilet pensionäridele ja õpi-
lastele 3 €). Nõutav eelregistreeri- 
mine tel 5622 3868 (Kristiina) või 
kristiina.magi@laaneranna.ee

14.06 kell 18.00 on kõik oodatud 
süütama küünlaid Lihula Eliisabeti 
kiriku aiale, et mälestada üheskoos 
juuniküüditamise ohvreid

14.06 kell 19.00 Lihula Eliisabeti 
kirikus kontsert „Eesti keeles Ees-
timaale”. Esinevad  tütarlastekoor 
REEDE, laulupoisid, solistid ja Irén 
Sieberk

15.06 kell 15.00 Lihula Kultuu- 
rimajas Matsalu Rahvuspargi 
kaitse-eeskirja muudetud eelnõu 
avalik arutelu

19.06 kell 14.00 Karuse kirikus 
jumalateenistus – 2. pühapäev 
pärast nelipüha

20.06 kell 19.00 Lihula Kultuu- 
rimajas eestikeelne animafilm 
„Lightyear”. Pilet 3 €

21.06 kell 12.14 Karuse kirikus 
suvise pööripäeva palvus

22.06 kell 20.00 Mõtsu pargis 
jaaniõhtu. Tegevusi nii suur-
tele kui väikestele. Jaanilõkke 
süütamine kell 22. Tantsuks an- 
sambel. Korraldaja Paadrema 
Külaselts MTÜ, toetab Lääneranna 
Vallavalitsus

22.06 kell 20.45 Varbla Puh-
keküla telkimisplatsil jaanipäeva 
simman. Mängud, võistlused suur-
tele ja väikestele. Õhtut juhib Ersto 
Põlluaas. Naisansambel Midrilind, 
tantsuks ansambel Metsik Lääs. 
Korraldajad: AS Varbla Puhkeküla 
ja Varbla Rahvamaja

22.06 kell 21.00 Lihula Mõisamäel 
Lihula jaanik. Esinevad Tanel 
Padar, ansambel Fookus ja tant-
sustuudio Lootos. Pilet 10 €, noored 
(7–15 a) 5 €, alla 7 a tasuta

22.06 kell 21.00 Vatla mõisa 
hoovis Vatla jaanipidu. Tantsuks 
mängivad Ailo ansambel Village 
Voice ja DJ Pirso. Söök-jook koha-
peal. Üritus tasuta

23.06 kell 20.00 Ridase vabaõhu-
platsi jaaniõhtu. Peaesineja an- 
sambel Vanaviisi, lasteprogramm, 
DJ Cozzo, toitlustab Kelmar Cate-
ring. Lisainfo: 525 3236

23.06 kell 20.00 Virtsu pargis 
tantsutab ansambel Kruiis

23.06 kell 20.00 KoKo – Koonga 
kogukonna jaanituli. Esineb an- 
sambel Kapriiz

24.06 kell 19.00 Irta külakeskuse 
jaanituli „Jaanid Irtas 2022”

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

KULTUUR

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

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

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

TOIMETUS

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

Leia infot ka meie valla 
Facebooki leheküljel laanerannavald

Leia meid Instagramis @laaneranna

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

Lääneranna Teataja nr 4 
(49) 2022 lahendus

26.06 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus jumalateenistus

Juuli

02.07 kell 10.00 Vatla mõisa 
ümbruses Lääneranna valla V 
suvemängud. Teata oma kandi/
küla osalemisest hiljemalt 27. 
juuniks. Rändkarika nimel 
oodatakse võistlema Kirbla, Koon-
ga-Irta, Lihula, Lõpe-Oidrema, 
Massu, Saulepi, Tuudi, Varbla, 
Vatla ja Virtsu piirkondade võist-
kondi! Lisainfo: bit.do/LRsuve-
mangud2022

06.07 kell 19.00 Lihula Kultuu- 
rimajas animafilm „Käsilased 2”. 
Pilet 3 €

08.07 kell 20.00 Lihula mõisa- 
mäel Toomas ja Tauri Anni suve-
tuur „Tagasi algusesse – vana 
fotoalbum”. Piletid saadaval vaid 
Piletilevis ja kohapeal. Piletid 
eelmüügist 10,90 €–16,90 €

09.07 kell 10.00 Virtsu pargis 
koos laada ja võrkpallivõistlustega 
Virtsu 55. merepäev. Peaesineja 

Ivo Linna. 
Tantsuks an- 
sambel Ever-
est

09.–10.07 Varbla suve sume-
daim koguperefestival „Näda-
lalõpp Varblas”. Näitused, eten-
dused, käsitöö- ja omatoodangu 
laat, kontserdid, simman ja palju 
muud. Tule veeda üks imeline 
nädalavahetus Varblas! Ürituse 
info: 5907 5712 või 528 2621. 
Korraldaja Varbla Rahvamaja.

Mõlemal päeval alates kell 10.00 
ootavad ürituse „Nädalalõpp Varb-
las” raames Varbla erinevates 
hoovides avatud kodukohvikud 
„Ampsu teel mööda Varblat”

10.07 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus jumalateenistus armu-
lauaga

10.07 kell 15.00 
Matsi sadama 
p a a d i k u u r i s 
kontsert Mihkel 
Raud ja Eric 
Kammiste akus-
tiline duo. Pilet 
eelmüügist 15 € 
(müügil Varbla 
R a h v a m a j a s 
tööpäevadel kell 
10–14), koha-
peal 20 € (arvel-
damine sula- 
rahas). Lapsed 
kuni 10 a tasuta. 
Info 528 2621

16.07 kell 9.00 Mihkli külas 
Mihkli laat ja traditsiooniline 
meelelahutusprogramm, kiriku-
kontsert ning simman. Lisainfo 
www.mihklilaat.ee

16.07 kell 19.00 Hanila Pau-
luse kirikus kontsert naiskoorilt 
Gaudete „Mu juurde kummarda”, 
dirigendid Mait Männiste ja 
Merike Toro, klaveril Tiina Renser. 
Sissepääs vaba annetus. Lisainfo 
tel 525 3236

18.07 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas film „Elvis”, mis heidab pilgu 
Elvis Presley elule ja muusikale. 
Pilet 5 €

Romek Kurnim  07. IV 2022Romek Kurnim  07. IV 2022

Aksel Morševitski 13. IV 2022Aksel Morševitski 13. IV 2022

Nicolas Velberk  16. IV 2022Nicolas Velberk  16. IV 2022

Karl-Martin Parm 23. IV 2022Karl-Martin Parm 23. IV 2022

Jasper Kurnim  26. IV 2022Jasper Kurnim  26. IV 2022

Riko Neeme  02. V 2022Riko Neeme  02. V 2022

Victoria Tänavots 05. V 2022Victoria Tänavots 05. V 2022

Marie Lend  06. V 2022Marie Lend  06. V 2022

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

Mälestame meie seast lahkunuid  
(10.04–10.05.2022)

Terttu Kaarina Wilska 23. X 1951 – 24. I 2022  

Aile Tuulmägi 23. II 1943 – 12. IV 2022 

Virve-Vilhelmine Saun 28. IV 1936 – 16. IV 2022 

Endel Hirvela 25. VII 1929 – 17. IV 2022 

Väino Holm 14. VIII 1945 – 18. IV 2022 

Larry Valter Hulden 27. II 1949 – 25. IV 2022 

Jüri Urb  16. VI 1961 – 02. V 2022 

Maria Trautmann 22. VII 1940 – 06. V 2022 

Avaldame lähedastele kaastunnet!

Elanike arv 5216Elanike arv 5216

   2541 naised2541 naised

   2675 mehed2675 mehed
Sündide arv 21 Sündide arv 21 
Surmade arv 35Surmade arv 35

Saabus elanikke 107 Saabus elanikke 107 
Lahkus elanikke 92Lahkus elanikke 92

Elanikkonna statistika Elanikkonna statistika 
seisuga 10. mai 2022seisuga 10. mai 2022
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REAKUULUTUSED

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

Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja viimistlustööd.  
Kortermajade renoveerimine MTR EEH011474. Pakume erine-
vaid lahendusi hoonete ja majade ehitusel. 
Kontakt: mehitus@gmail.com või 5352 9476

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

Korstnate ehitus ja remont. 
Kontakt: 5618 9517 või joosep.sepp@mail.ee

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

Varbla Sadamas olev restoran Groot otsib suveks oma kollektiivi  
teenindajaid. Rohkem infot: varblapk@gmail.com või 506 1879

Virtsu sadam otsib koristajat! Huvi korral helista 505 6575 või 
kirjuta ilmar@saarteliinid.ee

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

 
 
 
 
 

KUI SOOVID MÜÜA OMA MAAD, SIIS 
MÜÜ SEE KOHALIKULE 

MAAHARIJALE, 
 

HEA PÕLLUMAA EEST HIND KÄTTE 
VÄHEMALT 6000 EUR/HA 

 
 

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

Internet

Videovalvesüsteemid

Andmesidevõrkude ehitamine/hooldus

Arvutitehnika remont/hooldus/müük

Printeri toonerite müük/täitmine

Andmete taastamine

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

Turg on aktiivne,
kuid müük ei edene?
Võta minuga ühendust, 
esmane nõustamine 
TASUTA!

Margit Ringmaa
5348 7644
margit.ringmaa@arcovara.ee

Igaüks väärib kodu!

PUKSIIRIABI

Avariiliste ja remonti vajavate 
sõidukite vedu Autoromude ja 

muu 
tehnika vedu vanarauda

AUTOABI  
Abi saabub Lihulast!

Uste avamine 
Käivitamine   I   Rehviabi

+ 372 505 3741

tel 5564 5433
Argo Kaas

       

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

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

Kalmistupühad
Mihklis, 12. juunil
  kell 14 – kalmistul, järgneb 

kohvilaud pastoraadis ja 
armulaud kirikus

  kell 16.30–16.45 praost 
Gustav Maarandi mälestus- 
pingi avamine ja õnnista-
mine kiriku ees, kontsert

Lihulas, 19. juunil
  kell 11 – armulaud kirikus

  kell 12 – kalmistul

Varblas, 19. juunil
  kell 13.30 – kalmistul, 

järgneb armulaud kirikus

Kirblas, 19. juunil
  kell 14 – kalmistul, järgneb 

armulaud kirikus

Hanilas, 19. juunil
  kell 15.30 – Hanila kalmis- 

tul

Karusel, 25. juunil
  kell 10 – Sause/Tuudi 

kalmistul

  kell 12 – Karuse kalmistul


