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T änavu anti aasta jooksul sündinud 
44-le Lääneranna valla beebile ja 

väikelapsele hõbelusikad üle Eesti 
lipu päeval, 4. juunil 2022. 

Lihula Kultuurimaja peegel-
saalis toimus traditsiooniline 
Lääneranna valla – järje-
korras juba viies – hõbe-
lusikapidu. Personaalse 
kutse sai 44 beebit ja 
väikelast, kes on Lääne-
ranna valda sündinud ja 
nime saanud perioodil 
mai 2021 – aprill 2022.

Pidulikule koosviibi-
misele olid oodatud lisaks 
beebidele nende vanemad, 
õed-vennad ja loomulikult 
vanavanemad. Pisikeste ilma-
kodanike auks toimus pidulik 
kontsert, oma tervitussõnad ütles 
Lääneranna vallavanem Ene Täht 
ning õnnitleti beebisid ja nende vane-
maid.

Kõik lapsed said endale värvilise lilleõie, raa-
matu „Pisike puu” – sirgumaks tubliks 

raamatulapseks – ja nimelise gravee-
ringuga hõbelusika, mille esiküljele 

on kujundatud Lääneranna valla 
vapp ja Põhjanael. 

Viimane on kasutuses ka 
Lääneranna valla aurahal, 
kus sümboliseerib saaja sil-
mapaistvust ja olulisust.

Väiksekesed, kasvage vane-
mate rõõmuks ja koduvalla 
uhkuseks!

Pildigalerii pidulikust sünd-
musest on vaadatav Lääne- 

ranna valla sotsiaalmeediast: 
www.facebook.com/laaneranna-

vald/photos_albums

UUDISED INTERNETIS  
 ajaleht.laaneranna.ee
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Kaunis Lääneranna 
Foto: Merike Pikkmets

Lemmikute tasuta vaktsi- 
neerimine marutaudi vastu

LK 20

Eesti lipu päeval anti Lääneranna valla 
beebidele üle hõbelusikad

Kaasava eelarve ideede vas-
tuvõtt algab septembris

LK 16

Kutsu personaalne kirja-
kandja tasuta koju või tööle!

LK 18
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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

L ääneranna vallavanem Ene 
Täht tänas ja tunnustas Lääne-

ranna valla õpilasi silmapaistvate 

tulemuste eest aineolümpiaadidel, 
konkurssidel ja võistlustel. Õpilaste 
tänuvastuvõtt toimus 31. mail OKOK. 
Vaba Aja Keskuses Pärnus. Lisaks 
Lääneranna valla Tänutähe üleand-
misele, toimusid keskuses võistlus-
likud tegevused ning pakuti kerget 
einet.

„Meie vallas elavad ja õpivad tulevased 
õpetajad, teadlased, arstid, advokaa-

did, ettevõtjad,” kirjeldab vallavanem 
Ene Täht. „Nemad on need, kes tulevi-
kus oma lastest ja peredest hoolivad, 
ning on ühiskonnas aktiivselt kaasa- 
rääkivad inimesed.”

Laste ülemaailmselt, vabariiklikult ja 
maakondlikult saavutatud tulemus-
test lähtuvalt teeme sügava kummar-
duse ja avaldame tänu ning tunnustust 
õpilane-õpetaja-perekond koostööle.

Lääneranna õpilaste tänuvastuvõtul
tunnustati ülevallaliselt ligi 70 last
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Tänutähe pälvinud õpilased
Koonga Kooli õpilased

 ◦ Markus Minn, 4. klass

 ◦ Arko Annerviek, 6. klass

 ◦ Ardi Annerviek, 8. klass

Kõmsi Algkooli õpilased

 ◦ Leek Linnupõld, 2. klass

 ◦ Jakob Mängel, 4. klass

 ◦ Viktoria Hein, 5. klass

 ◦ Sten Andre Kukispuu, 5. klass

Lihula Gümnaasiumi õpilased

 ◦ Mairo Roosma, 7. klass

 ◦ Kerttu Liik, 7. klass

 ◦ Katrin Aruots, 7. klass

 ◦ Simo Linno, 8. klass

 ◦ Kai Urb, 8. klass

 ◦ Keili-Kertu Sahkai, 8. klass

 ◦ Erek Arpiainen, 9. klass

 ◦ Carola Raud, 9. klass

 ◦ Anett Kumm, 9. klass

 ◦ Eva-Maria Kastepõld, 10. klass

 ◦ Kristel Oosim, 10. klass

 ◦ Marietta Viherpuu, 11. klass

 ◦ Indrek Kivisalu, 11. klass

 ◦ Gerlin Nellis, 11. klass

 ◦ Epp Moorlat, 11. klass

 ◦ Tõnis Lepp, 12. klass

 ◦ Marten Põld, 12. klass

 ◦ Andri Lobjakas, 12. klass

Lõpe Kooli õpilane

 ◦ Eleriin Tegova, 5. klass

Lääneranna Spordikooli õpilased

 ◦ Kertu Kesküla

 ◦ Sten Martin Viidemaa 

 ◦ Gregor Hendrik Mölder

 ◦ Joonas Vestli

 ◦ Paul Lomp

 ◦ Kenneth Lomp

 ◦ Timmo Kaasik

 ◦ Sten Andre Kukispuu

 ◦ Keiro Ristikivi

 ◦ Hugo Jan Rummel

 ◦ Stefan-Lauri Mölder

 ◦ Eerik Pank

 ◦ Lauri Laev

 ◦ Kert Kukk

 ◦ Mai-Kätriin Mölder

 ◦ Lotte Lomp

 ◦ Mia-Jessica Mölder

 ◦ Liisbet Sõber

 ◦ Merlin Mets

 ◦ Johanna Tšekenjuk

Metsküla Algkooli õpilased

 ◦ Jürgen Vald, 3. klass

 ◦ Vesse Alanurm, 4. klass

 ◦ Miia Ulm, 6. klass

 ◦ Elmo Linno, 6. klass

 ◦ Tereesa Lepp, 6. klass

 ◦ Sofia Loretta Vester, 6. klass

 ◦ Kaur Alanurm, 6. klass

 ◦ Mia-Ann White, 6. klass

Varbla Kooli õpilased

 ◦ Johannes Eensalu, 4. klass 

 ◦ Kaupo Kallasmäe, 5. klass 

 ◦ Rivo Sirel, 5. klass

Virtsu Kooli õpilased

 ◦ Riko-Rasmus Rahkema, 1. klass

 ◦ Romec Vatter, 1. klass

 ◦ Elena-Marie Kais, 2. klass

 ◦ Liisi Reeps, 5. klass

 ◦ Liis Kaisel, 7. klass

 ◦ Kertu Kesküla, 7. klass

 ◦ Pirgit Järva, 7. klass

 ◦ Rovar Kivisalu, 8. klass

 ◦ Grete Kürsa, 8. klass

 ◦ Aleks Tüür, 8. klass

 ◦ Jass Jasper Jõgi, 9. klass 

 ◦ Gregor Alpius, 9. klass

 ◦ Joonas Vestli, 9. klass

Õpilaste suurepärate saavutuste 
kohta leiab põhjaliku ülevaate 
Lääneranna Teataja veebilehelt

ajaleht.laaneranna.ee

Raamatukogude aasta 2022
Lääneranna raamatukogud – juuli 2022

Kirbla raamatukogu
Avatud: T 10.00–18.00; N, R 10.00–17.00, lõuna 13.30–14.00

Väljapanek „Leelo Tungal – 75”.

Koonga raamatukogu
Avatud: T, N, R 09.00–16.30

Raamatunäitus „Leelo Tungla loomingut 
lastele”.

Kõmsi raamatukogu
Avatud: T, K, N 10.00–18.00, lõuna 12.00–12.30; R 10.00–17.00, lõuna 

12.00–12.30; L 10.00–14.00

Tööd jätkab väliraamatukogu.

Lihula keskraamatukogu
Avamisajad suveperioodil: juuni kuni august T-R 09.30–17.30; L 10.00–15.00

Kohvernäitus „Pikk-pikk teekond”.

Väljapanek „Võidupüha” ja „Suvi on reisi-
miseks, vali koht ja mine! Reis ümber Eesti, 
reis ümber Euroopa, reis ümber maailma”.

Lõpe raamatukogu
Avatud: E 09.00-16.30, lõuna 13.00–13.30; K 11.00–18.00, lõuna 

13.00–13.30

Raamatunäitus „Leelo Tungla loomingut”.

Metsküla raamatukogu
Avamisajad suveperioodil: juuni–august K, N, R 10.00–18.00 ja L 10.00–14.00

Uudiskirjanduse väljapanek.

K õigis Lääneranna raamatukogudes on uudiskirjanduse väljapanekud.

Iga kuu viimane reede on sisetöö päev ja Lääneranna haruraamatukogud on lugejatele suletud.
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Saulepi raamatukogu
Avatud: E 8.30–13.00 Laenutuspunkt Varbla Koolis; T, R 09.00–17.00; N 12.00–18.00; 

L 10.00–13.00

Väljapanek „Leelo Tungal – 75”.

Tuudi raamatukogu
Avatud: T, R 10.00–18.00, lõuna 13.30–14.00; L 10.00–14.00

Näitus „Pastapliiatsid ja märkmikud”.

Väljapanek „Juuli – puhkus, päike, mererand: parim kaas-
lane selleks puhuks ikka hea suveromaan igale eale”. 

  

Varbla raamatukogu
Avatud: 7. juulist 13. augustini on Varbla raamatukogu ja postipunkt avatud kolma- 

päeviti 9.00–17.00 ja reedeti 9.00–14.00. 

Väljapanekud „Kristina Ehin – 45” ja „Valik suvelugemist 
lastele”.

Vatla raamatukogu
Avatud: E 11.00–18.00; T 09.00–17.00, K 09.00–16.00; N 09.00–15.00, lõuna 12.00–

12.30; R 09.00–13.00

25. juulil kell 16–18 raamatukogu ees suvine piknik.

 

Virtsu raamatukogu
Avatud: T, N 10.00–18.00; K, R 10.00–17.00, lõuna 13.30–14.00; L 10.00–15.00

Näitus „Elin Kai Toona – 85”.

Väljapanek „Suvi on koduse 
väliseluruumi kujundamise aeg”.

Lisainfo:

www.laanerannavald.ee/
raamatukogud

Pildil suur pannkoogipäev Kõmsil koos 
Pettsoni-taadi ja kass Finduse seiklustega 
lasteraamatusarjast Pettson ja Findus 
Foto: Kõmsi raamatukogu

Karuse mälumängu 45. hooaja võitis 
meeskond Aksel
Lilia Urb 
Kõmsi Külaseltsi juhataja

N eljapäeval, 26. mail kohtusid Kõmsi Rahvamaja 
suures saalis mälumänguhuvilised, et koos maha 

pidada Karuse mälumängu 45. järjepanu toimuva hooaja 
finaal.

 „Meil oli suur au, et mängu tuli 
läbi viima ajakirjanik, Raadio 

Kuku saatejuht ja suurepärane 
mälumängu eestvedaja 
Timo Tarve,” räägib Karuse 
Mälumängu sekretär Lilia 
Urb. „Traditsiooniliselt esitati 
võistkondade endi koostatud 

küsimusi, mida oli kokku 13 ja 
sama palju küsimusi oli varuks 

ka Timo Tarvel.”

 Kogu õhtu oli väga mõnus: lisaks 
suurepäraselt sujunud tempokale mängule said mälumän-
gurid uudistada fotonäitust Karuse mälumängust läbi 
aegade, nautida kohvilauda ja kuulata elavat muusikat 
Andri Lobjaka esituses.

 Rõõm oli tervitada finaalvoorus kahte külalisvõistkonda, 
kes selleks korraks taas kokku tulid, ehk Massu ja Illuste 
meeskond.

Enne viimast vooru oli lõpptabeli seis päris pingeline. 
Hooaja võitjaks krooniti meeskond Aksel, neile järgnesid 
Krupender ja Kiili. Kuid siiski – alati võidavad need, kes 
said enim uusi teadmisi!

Lisaks oli suur au tunnustada Vello-Kaid Soed pikaajalise 
panuse eest Karuse mälumängu toimumisse. Mälumängu- 
rite tänusõnade jätkuks tunnustati Soed ka Kõmsi Rahva- 
maja ja Lääneranna Vallavalitsuse poolt!

„Karuse mälumängu seltskond tänab kõiki, kes olid abiks 
finaalvooru suurepärasel sujumisel: Timo Tarve, Kai Urb, 
Gloria Lepik, Lea Mäeorg, Marge Kelder, Marge Mets, 

Mirimai Oberschneider, Pärtel Põhako, Mariann Peksar, 
Ülle Pärnpuu ja teised. Täname Hanila Toetusgruppi 
nende panuse eest, et finaal pidulikumaks kujunes.” Ka 
mälumängu sekretär tänab tunnustuse eest!

Karuse mälumängul pole püsivat mängukoostajat, vaid 
iga mäng on omanäoline, sest küsimused valmistavad ette 
võistkonnad kordamööda. Finaalis sai loositud ka uue, 
46. hooaja küsimuste koostamisjärje-
kord.

Kus viga näed laita, seal 
tule ja aita!
Mari Pea
 

P aljud Kõmsi küla kohali-
kud on ehk märganud, et 

viimastel aegadel on Pihlaka ja 
Keskuse tee kortermajade taga olev 
maalapp puhtam olnud. 

Täna on rõõm avalikustada selle korrastamise suurim 
eestvedaja, kelleks on meie enda valla ja Kõmsi küla elanik 
Veljo Must.

Hea südamega mees võttis mullu hingeasjaks luua sil-
mailu maalapile, mis teatavasti kuulub vallale, kust anti 
positiivne vastus ala korras hoidmiseks. Samal alal paikneb 
Rootsis asuva  gümnaasiumi keevituseriala õpilaste 2019. 
aastal loodud mänguväljak. 

Esialgu võeti maha inetu võsa ja Veljo kutsus lähedase 
inimese rasketehnikaga appi hooldusniitmist ja okste kok-
kuvedu tegema. Sellega asi ei piirdunud: suurem osa oksi 
põletati, ning mõned kohalikud elanikud tulid kulu riisu- 
misel appi.  Noor mees haaras garaažist ka trimmeri, mil-
lega puude alused ja ülejäänud plats puhtaks teha. 

Praegune visioon on säilitada roheala, vajadusel kül-
vata muruseemet. Samuti soovib Veljo istutada maalapile 
mõned viljapuud ja marjapõõsad!

Elagu kogukond! Elagu rohelus! 
Elagu ettevõtlikud inimesed!

Kõmsi kõminad

P
il

d
il

 V
el

lo
-K

ai
d

 S
o

e 
tu

n
n

u
st

am
in

e 
p

ik
aa

ja
li

se
 p

an
u

se
 e

es
t 

K
ar

u
se

 
M

äl
u

m
än

gu
 t

o
im

u
m

is
se

 /
 F

o
to

: K
ar

u
se

 M
äl

u
m

än
g

P
ild

il P
ih

lak
a ja K

esk
u

se tee k
o

rterm
ajad

e taga o
lev

 m
aa-

lap
p

 en
n

e ja p
ärast / F

o
to

: erak
o

gu



4 L Ä Ä N E R A N N A  T E ATA J A  /  N r  6  ( 5 1 )  2 0 2 2

P
il

d
il

 „
K

õ
m

si
 k

ü
la

 P
ip

id
” 

/ 
F

o
to

: M
ar

ia
n

n
 P

ek
sa

r

Muusikal „Kõmsi küla Pipid” ja tore perepäev!
Annika Kukk 
Õpetaja ja Kõmsi Külaseltsi juhatuse liige

L aupäeval, 4. juunil kogunes Kõmsi Lasteaed-Algkooli 
sisehoovi palju rahvast, kes ootas kooli järjekordset 

muusikali. 

Sellel korral etendus „Kõmsi küla Pipid”, milles osalesid nii 
lapsed kui ka õpetajad. Kõmsi koolil on traditsioon üle aasta 
lavastada muusikal. Inspiratsiooni saadi „Pipi Pikksukast”. 
Laval oli seekord lausa kaheksa Pipit. Lavastus võeti vastu 
väga soojalt, lastel tuli etendus väga hästi välja. Lisaks sel-
lele, et vanemad olid selga otsinud väga ägedad kostüümid, 
olid lapsed ilusti selgeks õppinud teksti ja laulud. 

Etenduse lõppedes suunduti kooli õuele, kus koostöös 
Kõmsi Külaseltsiga olid ennast valmis pannud politsei koos 

Lõvi Leoga, Märjad Käpad, Kaitseliit, Naisko-
dukaitse, Päästeamet. Lisaks sai hullata 

batuudil, teha hiigelmulle ja näomaa-
lingut ning osta suupoolist kohvi-

kust Kolm Õde. Kõige krooniks oli 
muidugi imeilus ilm, mis lasi seda 
kõike nautida.

Aitäh teile: Kõmsi Lasteaed- 
Algkool, politseinikud ja Lõvi Leo, 

Lihula päästekomando, Pärnumaa 
Märjad Käpad, Kaitseliidu Lihula 

Üksikkompanii, Naiskodukaitse Lõu-

na-Läänemaa jaoskond, Mariann Peksar, Kolme Õe Kohvik, 
Lääneranna Noortekeskus, Janis, Kerlin, Marcus, Kardo ja 
Ülle.

Aitäh kõigile, kes kohal olid!

Kõmsi Rahvamaja suvesündmusd
 » Südasuvisel laupäeval, 16. juulil kell 19.00 kõlab Hanila 

Pauluse kirikus naiskoor Gaudete kontsert „Mu juurde 
kummarda”. Dirigendid Mait Männiste ja Merike Toro, 
kaastegev Andres Lahesalu (tenor), klaveril Tiina 
Renser. Sissepääs prii (vaba annetus).

 » 30. juulil suvine tantsuõhtu „RETRO” Ridase vabaõhu- 
platsil. Ansambel  PS TROIKA & VJ Urmas Rämmal. Pile-
tid 10 € (eelmüügis Kõmsi Rahvamajas, võimalikud ka 
eelbroneeringud), 13 € kohapeal; lastele 10 a (k.a) tasuta!

 » Vabariigi pillimees ja armastatud rahvamuusik Juhan 
Uppini kontsert toimub 5. augustil kell 19.00 Kõmsi Rah-
vamajas. Piletid: 8/10 €.

 » Taasiseseisvumispäeva kontsert 19. augustil kell 19.00 
Hanila Pauluse kirikus. Kontserdil esinevad teatud ja 
armastatud Eesti lauljad/laulukirjutajad Mikk Tam-
mepõld ja Tõnu „Tõun” Timm. Piletid eelmüügis Kõmsi 
Rahvamajas: 14 € (õpilane/pensionär), 16 € täispilet, 
toimumispäeval 20 €.  Alates 01.07 piletid saadaval ka 
Piletilevis.

Meie Lihula
Lihula Lasteaed tähistas 50. aastapäeva

L astekaitsepäeval, 01. juunil tähistas Lihula Lasteaed 
oma 50. sünnipäeva rongkäigu ja kontserdiga Lihula 

kõlakojas. 

„Kõik rühmad olid kostümeeritud vastavalt oma rühma 
tegelaskujule: pokud, sipsikud, Lotted, Brunod ja lepatrii- 
nud,” selgitas Lihula Lasteaia direktor Palmi Lahe. „Kultuu- 

rimajja olid meid peale kontserti õnnitlema 
tulnud endised kolleegid, kellega koos 

sai veedetud üks nostalgiliselt mõnus 
õhtupoolik.”

Kuna lasteaia tegelik sünnipäev 
oli 6. juunil, siis jätkusid pidus-
tused lasteaias terve nädala jagu. 
Tegime lastega sünnipäevatorte, 
kus iga rühm sai omanäolise tordi 

kujundada.

Lasteaia õuealal avasime laste töödest 
kunstinäituse, mis jääb kõigile sil-

marõõmu pakkuma terveks suveks.

Täname kõiki lapsi ja lapsevanemaid ning vallavalitsust, 
kes aitasid kaasa, et meie pidu hästi õnnestuks.

XIV rahvusvaheline klassikalise muusika fes-
tival Lihula Muusikapäevad

T änavu suvel neljateistkümnendat korda korraldatav 
festival Lihula Muusikapäevad toimub 8.–10.7.2022. 

Festivali avab õest-vennast koosnev Duo Hermanchito 
Soomest. Esineb sopran Vilja Riutamaa ning kitarril saadab 
teda Matti Riutamaa. Kontsert toimub  Lihula mõisa äsja 
renoveeritud saalis. Laupäeval tähistame Lihula muusika ja 
kunstikooli sünnipäeva. Kontserdil esinevad kooli õpilased, 
õpetajad ning perekond Järvi muusikud. 

Sama päeva õhtul esitavad kaunist ja mediteerivat klassika-
list muusikat harfikunstnik Eda Päeske, flöödil Lisa Kawa-
saki-Järvi ning teised. Kontsert toimub Lihula Eliisabeti 
kirikus. Pühapäev, 10.07 algab jumalateenistusega samuti 
Eliisabeti kirikus. Muusikat esitavad Mari Järvi orelil ning 
teisi instrumentaliste. 

Festivali lõpetab pidulik lõppkontsert Eliisabeti kirikus. 
Ettekandele tulevad L. Boccherini, A. Ginastera ning J. M. 
Krausi kammermuusika teosed. 

Lisainfo: www.lihulamuusikapaevad.ee

Kohtumiseni!
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Sügisel toimub Lihulas 20. Matsalu Loodus-
filmide Festival

L ihula Kultuurimajas algab 21. septembril taas kord 
Matsalu Loodusfilmide Festival ehk MAFF, mis 

toimub sel aastal juba 20. korda. 

Festivali korraldajate sõnul ootab publikut erakordselt 
põnev valik värskeid loodusfilme, põnev haridus- ja loo-
dusfotoprogramm ning mitmed juubeliüllatused.

MAFFi avalinastus toimub 21. septembril Lihula kultuuri-
maja suures saalis. Sealt edasi toimuvad loodusega seotud 
linastused, näitused ja palju muud Lihulas ja Matsalu-kan-
dis kuni 25. septembri õhtuni. Kui Lihulas programm lõpeb, 
rändab festival üle Eesti laiali ning kuni 2. oktoobrini näeb 
loodusfilme mujalgi.

MAFFil linastub üle poolesaja linateose, millest kolman-
dik rahvusvahelises võistlusprogrammis. Filmid võistlevad 
kahes kategoorias: „Loodus” ning „Inimene ja loodus”. Fes-
tival koosneb filmiprogrammist, koolinoortele suunatud 

haridusprogrammist, loodus-
foto- ja kunstinäitustest, foto-
programmist, seminaridest, 
töötubadest, meistriklassidest 
ning muudest festivaliüritustest.

Festivali meeskond julgustab ka kõiki 
kohalikke tegusaid inimesi ja ettevõtteid festivalitege-
vustes kaasa lööma – sügisel kogunevad loodusfilmisõbrad 
ja filmitegijad on alati ka meiekandi muude tegevuste ja 
toimetuste vastu huvi üles näidanud, olgu selleks siis maju-
tusvõimalused, loodusmatkad, kohvikud, teise ringi poed 
või hoopis muu.

Matsalu Loodusfilmide Festivali tegemistel saab juba 
praegu silma peal hoida nii Facebookis kui 
Instagramis (@matsalufilm). 

Festivalipassid on Piletilevis suve 
jooksul eelmüügihinnaga, koo-
lilastele ja noorematele on sis-
sepääs tasuta.

Lisainfo: www.matsalufilm.ee

Metsküla kool – aasta kool 2022 II koht
Maris Altmann ja kooli sotsiaalmeedia 
Metsküla kooli õpetaja

A asta kooli konkursil osalemise mõte tuli kogukon- 
nalt ja lastevanematelt. Alguses võtsime idee koolis 

vastu isegi veidi kõhklevalt. Kas oleme ikka piisavalt 
head? Kas väärime sellele tiitlile kandideerimist? Pisut 
hirmutav tundus ka kandideerimisega kaasnev avalik 
tähelepanu. 

Tegelikkuses…  Kõik, mis juhtuma hakkas, oli üks pöörane 
ja väga kihvt kogemus. Video valmimises ja loo kokku kir-
jutamises lõi kaasa suur hulk lapsevanemaid, õpetajaid ja 
lapsi.

Kui olime saanud teate, et just meie kool on valitud kümne 
parema sekka, siis sellest hetkest hakkasime tundma 
tohutut kogukonna ja terve Eesti poolehoidu. Inimestele 
läks väga korda just see, et oleme väike ja hästi toimiv küla-
kool suurte seas. Igapäevaselt saime kirju ja nägime posti-
tusi, mis läksid väga hinge ja näitasid, et ajame siin ääre-
maal elades ja seda kooli hoides väga õiget asja.

Näiteks kirjutati:

„Kas päriselt on selline kool olemas? See tundub nagu muinas-
jutt. Ma ka ei usuks, et selline kool päriselt olemas on, kui oma 
laps seal ei käiks. See on tõesti nagu muinasjutt või nagu põlis-
mets, mida kahjuks aina vähemaks jääb.”

„Kool, mis pole ainult õppeasutus hariduse andmiseks, vaid 
millegi hoopis suurema, kohati isegi hoomamatu, aga eluks 
nii vajaliku –  teadlikkuse, elu õnne ja eluarmastuse – kaasa 
andja.”

Need on vaid väike osa kõikidest väga armsatest mõtetest, 
mis tänu aasta kooli konkursil osalemisele meieni jõudsid 
ning mis meie kooli töötajaid ja õpilasi motiveerinud on. 
Oli armsaid ja siiraid soove, aga ka väga mõtlemapanevaid 
kommentaare Ukraina sõda ja külakoole siduvatest aspek-
tidest. 

„Peaaegu aasta kool 2022” ja rahva vaieldamatu lemmik!

Aasta kooli konkursi II koht on meile suur tunnustus!

Harno esindaja: „See oligi väga tasavägine võit Läänemaa 
Ühisgümnaasiumile. Metsküla Algkool on samuti igati tiitli 
vääriline ja ma loodan, et saadud toetus annab teile tuge-
vust oma koha säilitamisel haridusmaastikul!”

„Väga tasavägine võit” tähendas seda, et nii meie kui LÜG 
saime kokku võrdselt 22 punkti. Lõpuks said kaalukeeleks 
žürii antud punktid. See-eest tegi rahvas ja kogukond oma 
väga selge valiku ning rahvahääletusel antud enam kui 
9200 häälest veerand ehk 2271 anti just Metsküla Algkoo-
lile.

Metsküla kooli saavutatud II koht konkursilt on igati 
auväärne ja me oleme väga uhked. Tegelikult võiks kuuluda 
see tiitel ükskõik millisele meie valla koolile ja kui saaks, 
jagaks seda kõigiga ning tunnustaks igaüht, kes panustab 
Lääneranna valla haridusse.

Metskülas avati Ann ja 
Gunnar Polma mälestus-
pink
Aliine Lotman

A nn ja Gunnar Polma 
saabusid 1980. aastate 

lõpus Matsalu-maile noorte 
bioloogidena, kuid läksid siin aja-
lukku hoopis kohaliku koolihariduse 
taaselustajate ja eestkõnelejatena. Just nende initsiatiivil 
taasavati 1989. aastal kümnend varem suletud Metsküla 
Algkool. 

Ann Polma oli siin armastatud õpetaja ja koolijuht suurema 
osa ajast alates avamisest kuni aastani 2002, mil ta pärast 
rasket haigust koolipere keskel viimasele teekonnale saa-
deti. Aastatel 1992–1996, kui Ann pühendus perele, asendas 

Metsküla

Tänulik lugeja
Tänu temale, kes tähistas Lihulas mõisa mäelt alla viival 
teel teeääred. See oli pimedas lausa ohtlik tee kuna ei 
näinud servi nii kergesti.

Tänud väga intelligentse bussijaama eest. Alati puhas, 
vahva raamaturiiul ja eriline mõtestatud 
maalide näitus, mis on väga sügavate 
mõtetega noorte inimeste peas. 
Tänu kunstiõpetajale selle idee 
eest.
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teda koolielus abikaasa Gunnar. Pärast Metsküla Algkooli 
suundus Gunnar edasi juhtima Haapsalu Vene Gümnaas-
iumi ning oli seejärel aastaid Tallinna Reaalkooli direktor.

Mälestuspingil seisavad Doris Kareva luuleread:

Aeg, sina üürikene    

ja üllatuslooline –

elu ei ole lugu,

vaid lootus ja loomine.

Just lootust ja loomingut kannavad endas edasi kõik 
need, kelle elu Ann ja Gunnar Polma ühel või teisel moel 
puudutasid. Mälestuspink asub Metsküla Algkooli juurde 
viiva kiviaia juures, Polmade kolleegile ja sõbrale Hellat 
Rumvoltile pühendatud pingi kõrval. Metsküla koolipere 
kutsub ka suvel koolihoovi jalutama ning võtma aega, et 
mõelda neile armsatele kogukonna eestvedajatele ja sellele, 
mis on elus tõeliselt tähtis.

Ann ja Gunnar Polma mälestuspingi sünnile aitasid kaasa 
endised kursusekaaslased ning Metsküla Algkooli vilist-
lased. Pingi valmistas Laur Oberschneider, kellele olid 
abiks Raul Oberschneider, Paap Kärvet ning OÜ Uninaks.

Metsküla algkooli eTwinningu projekt saavu-
tas 2022. a projektivõistlusel esikoha!

T änavused parimad projektid selgusid ning auhin-
nad anti üle eTwinningu õppeaasta lõpu tänusünd-

musel Tallinnas Erinevate Tubade Klubis 9. juunil.

Auhinnale kandideeris ka Metsküla algkooli 
projekt „Cyber Smart Kids” ning just see 

osutuski parimaks!

„Cyber Smart Kids” oli osa Metsküla 
algkooli Erasmus+ projektist „Let’s 
magic!”, kus koos partnerkoolidega 
katsetame õppetundides liit- ja 
virtuaalreaalsuse kasutamist. 
Oma eTwinning projektis otsus-

tasime siduda virtuaal- ja liitreaal-
suse tänapäeval nii üliolulise teema, 

internetiturvalisusega. 

Projekti alguses kaardistasime laste teadmised 
ja oskused. Seejärel toimusid erinevad tegevused: õppimine 
Desmose töölehtede ning multikate kaudu inglise keele 
tundides, plakatite joonistamine, foorumis erinevatele situ- 
atsioonidele lahenduste pakkumine, rahvusvahelistes 

meeskondades õpetlike lugude kirjutamine ning virtuaal-
reaalsuse animatsioonide loomine. Koostati ka teemakoha- 
seid nutiseadmega elustuvaid Merge kuupe. Projekti 
tulemuseks olid mitmed ühistöös valminud e-raamatud, 
kus projekti kestel õpitu ja kogetu kenasti kokku võeti. 

Projekti lõpus vastasid lapsed küsimustikule oma teadmiste 
ja oskuste kohta ning analüüsisid tulemusi võrreldes pro-
jekti algusega. Oli selgelt näha, kui palju teadlikumad olid 
õpilased võrreldes projekti algusega.

Tagasiside eTwinning ekspertidelt: „Palju õnne! Teile on äsja 
antud kvaliteedimärk projektile Cyber Smart Kids. Mitte 
midagi üleliigset, väga konkreetne, selge ja loogiline pro-
jekt ja Twinspace. Isegi õpilaste postitustes on ühtne stiil 
– eesnimi + riik. Superhästi kaardistatud oskused enne pro-
jekti, projekti lõpus ning põhjalikult analüüsitud ja lisaks 
veel atraktiivselt esitletud. Tegevused lastele jõukohased, 
põnevad, aga samas väga harivad ning aktuaalsed. Kuigi 
Erasmuse projekt, ei paista see kuskilt välja. Sisukas foo-
rumi kasutus, kus lapsed said kommenteerida, mida nemad 
teeksid. Projekti oli mõnus uurida ja oli põnevaid avas-
tusi. Selles projektis oleks kindlasti ise tahtnud õpilasena 
osaleda.”

Projektis osalesid Metsküla kooli 6. klassi õpilased, juhen-
das õpetaja Pille Kaisel.

Kunst ja vine
Metsküla rahvamajas alustab täiskasvanutele suunatud 
kunstiring. Esimese hooga alles kogume mõtteid, milliste 
suundadega osalejad tegeleda tahavad ja katsetame, kuidas 
koos käimine tööle hakkab. Juhendamise ja suunamise on 
lubanud enda peale võtta Mirjam Varik. Kui tunned, et 
ka sina sooviks paar korda kuus võtta aega, et käised üles 
käärida ja oma kätega midagi luua, siis anna meile endast 
märku, alustame juulis. Rohkem infot ja registreerimine: 
metskulaselts@gmail.com või Metsküla Rahvamaja Face-
booki-lehe kaudu.

Metsküla rahvamaja talgud
6. augustil on taas plaanis korraldada talgud Metsküla rah-
vamaja korrastamiseks. Sel korral ootab ajutist parandust 
maja katus, kuniks leiame rahalise võimaluse suuremaks 
renoveerimiseks. Koristust vajab rahvamaja tagaruum 
ja tegemist tahavad mitmed poolikud remonttööd. Pane 
kuupäev endale kalendrisse ja kui võimalust on, siis tule 
kohale. 

Oled väga oodatud nagu alati! Talgulist kostitame supi ja 
kuuma joogi ning lõbusa seltskonnaga. 

O n teateid selle kohta, et Mihkli 
kihelkonnas toimusid laadad 

suisa kaks korda aastas – üks Mihklis 
ning teine Koongas. 

Mihkli laata korraldati algselt 
mihklipäeval ning see oli kahe-
päevane. Laadaplatsi asukohtki 
ei asunud tollal sealsamas kiri-

kuümbrusel platsil, kus täna. Taas-
elustatud Mihkli laada traditsiooni 

on aga järjepidevalt elus hoitud juba 
laulva revolutsiooni päevilt – 1989. aas-

tast. „Katkuaeg“ tingis küll piirangute tõttu kahel viimasel 
aastal Mihkli laada ärajäämise, kuid nüüd on viimane aeg 
traditsioonile taas eluvaim sisse puhuda ning tänavune laat 
leiab aset juba 32. korda, ikka juulikuu kolmandal laupäeval!

Laadal on alati meile kõigile midagi pakkuda olnud – olgu 
selleks kustumatud mälestused oma tulevasse elukaas-
lasesse armumisest; mõni põnev kaup, mis laadalt kaasa 
ostetud; mõni tore seik püünel (laval) toimuvast; oluline 
ajalooline infokild, mida oled kelleltki teiselt kuulnud; 
meelde jäänud külalegend või meenub aeg, kui veel ise 
laadal kauplemas sai käidud? Need ja paljud teised toredad 
mälestused hoiavad meie traditsiooni elus ja kutsuvad rah-

Mihkli laat tuleb taas, sedapuhku 16. juulil 2022! Andri Annerviek 
Korraldusmeeskonna liige
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vast igal suvel ikka ja jälle Mihklisse kokku. Kui oled valmis 
enda ja oma sugulastelt-tuttavatelt kuuldud mälestusi või 
põnevat pildimaterjali teistega jagama, siis tee seda meie 
kodulehe vahendusel www.mihklilaat.ee  või saates kirja 
e-posti aadressile folkloor@mihklilaat.ee.

Toon siinkohal ära mõne näite oma mälestustest – see toob 
ehk laada paremini tagasi mälupilti. Nimelt meenub üks seik, 
kui hommikul enne päikesetõusu ärgatud sai ja pastoraa-
di-esisel platsil isa abiga kodunt kaasa võetud batuudiga 
teistele omavanustele lõbusaid elamusi pakutud ja omale 
pisut taskuraha teenitud. Kindlasti on laada juurde kuu-
lunud kultuuriprogrammgi kõigile meeldejäävaid elamusi 
pakkunud või on hoopis ise püüne peale astutud? Omast 
käest mäletan veel, kui algklassides olles kooli rahvatant-
su-trupiga esinetud sai. Üsna hiljuti õnnestus mul näha üht 
videosalvestist laadast, millel olin endalegi suureks ülla-
tuseks koos perega üsna mitmes kaadris peale jäänud, olles 
ise siis alles kolmeaastane poisike. Mälupilti mul sellest laa-
dast küll ei ole, aga see näitab, kui heaks mälukandjaks ka 
kõiksugu väärtuslikud pildi- ja videomaterjalid meie jaoks 
lisaks rahvaluulele on.

Hoiame üheskoos au sees Mihkli laada traditsiooni taas-
elustajaid ja seda traditsiooni pikki aastaid elus hoidnud 
eestvedajaid. Minu tänusõnad kõigile varasemate ning täna-
vuse Mihkli laada toetajate panusele ja korraldusmeeskon-
dadele! Tänavu on suur rõõm laadalaval näha ansamblit 
Justament ning paljusid teisi põnevaid esinejaid ja ülesas-
tujaid. Kõiksugu ettepanekud ja uued mõtted laada korral-
damise ja kultuuriprogrammi kohta on väga teretulnud.

Nautigem seda piirangutevaba suve ja kohtumiseni 
16. juulil Mihkli laadal!

Teeme Ära! talgupäev Virtsus
Airi Aavik 
Virtsu Arenguselts

H oiame Virtsus traditsioone ja 
hoiame kodukoha puhtana! 

Teeme Ära! talgupäevale tuli Virt-
sus kokku paarkümmend vaba-

tahtlikku, et oma kodukohta 
veidi ilusamaks muuta. Põhi-
jõud suunati mõisaparki kor-
rastama ja tulevase seltsimaja/

muuseumi ümbrust ehituspra-
hist puhastama. Ära jõuti teha 

rohkem tööd, kui esialgu arvati. 
Nüüd on pargi lavaümbrus siledaks 

ja ilusaks riisutud ning mõisatalli otsa 
võiks suisa tantsuplatsi teha. Aitäh osalejatele, aitäh talgu-
juht Raulile ja Elvirale maitsva supi ja kringli eest!

Uus mängu- ja puhkeväljak
Karin Madisson 
Virtsu Vilistlaste MTÜ juhatuse esinaine 

V irtsu mängu- ja puhkeväljaku idee sai alguse juba 
2020. aasta lõpul, kui korraldasin ideekorje selle 

kohta, mida elanikud tahaksid ja sooviksid, et Virtsus 
oleks paremini või teisiti. 

Kokku tuli 19 ettepanekut, millest enamus on juba ka 
lahenduse saanud või sinnapoole liikumas.

Üks ideedest oli luua kaasaegne lastemänguväljak. Hetkel 
on Virtsu lasteaias üsna amortiseerunud mänguväljak 
ja see asub korrusmajadest eemal. Unistus oli aga luua 
kogunemispaik, kus lastel on võimalik korrusmajade juures 
üheskoos mängida ning suuremad lapsed saaksid olla 
turvalises kohas ka ilma lastevanemate järelevalveta. Soov 
oli taastada lastele vaba aja veetmise võimalus, nagu see 
varem on olnud, kus lapsel hoiti silma peal ja kutsuti sööma 
hõikega toaaknast. Hiljem on idee edasi arenenud: võiks 
luua mõnusa ajaveetmise koha ka meie armsatel eakatele 
ja kogu Virtsu rahvale.

Selleks sai uuritud võimalikke vabu krunte ning elanike 
hääletuse tulemusel selgus, et parimaks peeti maatükki, 
mis asus autoteest eemal korrusmajade vahel ja kuulus 
riigile. Antud krundil oli ka varem olnud mänguväljak, aga 
selle amortiseerumisel ei leidnud vald kahjuks võimalust 
seda uuendada ning see võeti lihtsalt maha. Nii võtsimegi 
ühendust Maa-ametiga, kes tegi vallale 
ettepaneku maa enda omandusse 
võtta.

Projekti hakkasid vedama MTÜ 
Hanila Spordiselts ja Virtsu 
Vilistlaste MTÜ. Nemad on taot- 
lenud toetust nii MTÜ Hanila 
Toetusgrupilt kui ka Pärnumaa 
Omavalitsuste Liidult. Umbes 
kümnendiku rahast oleme saanud 
eraisikute ja äriühingute annetus- 
tena. Väga paljud on toetanud pro-
jekti nõu ja jõuga. Näiteks on meile antud 
vajalikke asju ja materjale ning planeerimine, rahade taot- 
lemised, kooskõlastuste hankimised, projektijuhtimine, 

Virtsu uudised
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mänguväljaku projekteerimine ja paigaldustööd on ära 
tehtud heade inimeste ja äriühingute endi tööga. Kokku 
on projekti kallal tööd teinud ning oma vahendeid ja aega 
panustanud u 30 inimest ning nimede väljatoomine ei 
oleks siinkohal mõistlik. Kõik toetajate nimed pannakse 
välja ka mänguväljaku tänutahvlile. See on olnud hiiglama 
südantliigutav, kui paljud on õla alla pannud ning panusta-
nud oma vahendeid ja aega selleks, et Virtsus oleks parem 
elada.

29. mail toimus talgupäev, kus alustasime mänguväljaku 
atraktsioonide paigalduse ettevalmistusega ja paigal-
dusega. Tänaseks on Virtsu lapsevanemad asjaga veelgi 
edasi liikunud ja loodame väga, et saame vallast ka kiirelt 
kasutusloa ja siis võib Virtsusse linnulaulule lisaks tulla 
kuulama ka laste kilkeid ja naeru. Loodame väga, et see 
toob igale Virtsu inimesele südamesse sooja tunde, kuna 
tegemist on täielikult virtsukate kogukonna enda projek-
tiga ning loodame väga, et saame üheskoos hakkama ka 
selle korrashoiu ja parendamisega. Oleme tänulikud igale 
virtsukale, kes on õla alla pannud nii mõttes kui teos. Tänu 
ühisele pingutusele püsib meie kogukond, ettevõtlus, kool 
ja elukeskkond.

Koguinvesteeringu suuruseks on u 20 000 eurot ning unis-
tus on ala veelgi korrastada ja laiendada lisavõimalustega 

täiskasvanutele. Seetõttu on oodatud 
iga rahaline panus, mille saab teha 
Virtsu Vilistlaste MTÜ kontole 
EE62 7700 7710 0627 6112 (selgi-
tuseks mänguväljak).

Väliskülalised Virtsus
Stanislav Nemeržitski 
Virtsu Arenguselts 

J uunikuu alguses sai Arukate 
Külade (Smart Rural 21) üle-euroopaline projekt 

Virtsu jaoks piduliku punkti. 

Nimelt on lõputegevusena ette nähtud arukate külade 
visiidid teineteise poole. Erinevate koroona- ja muude 
piirangute tõttu jäi Virtsu meestel külas käimata, küll aga 
võõrustasime 1. juunil välisdelegatsiooni. Külalised Lätist, 
Saksamaalt ja Rumeeniast käisid uudistamas Virtsut ja 
selle ümbrust. Peab tunnistama, et kui pead tutvustama 
oma kanti turistidele, siis hakkad isegi endalt küsima: miks 
peaks üks inimene siia tahtma tulla? Koos väliskülalistega 
leidsime sellele küsimusele kuhjaga vastuseid. Fantas-
tilised loodusvaated Puhtus ja Laelatus, ajaloolised paigad 
linnuse juures, mõisapargis ja tuletornis, aga ka tuleviku-
perspektiiviga endise kalatehase territoorium, mis alles 
hakkab ellu ärkama. Näitasime mõisatalli ja sinna planeeri- 
tavat Virtsu muuseumi, arutasime maapiirkondade valu-
punktide üle. Tõdesime, et meil on ühised rõõmud ja mured: 
aktiivsed, aga väikesearvulised kogukonnad; vajadus 
senisest tihedamaks koostööks nii kohaliku omavalitsuse 
kui riigiametitega; veelgi osavõtlikkust suurendada. Mis 
muud kui jätkuvalt Aruka Küla vääriliselt üheskoos ja tar-
galt edasi!

P ärnumaa Omavalitsuste Liit tunnustas reedel, 
3. juunil 2022 Pärnu Muuseumis toimunud õpi-

laste ja õpetajate tänupäeval Pärnu maakonna tublimaid. 
Lääneranna vallast pälvis tunnustuse 8 õpilast ja 2 õpeta-
jat valla kuuest üldhariduskoolist.

Tunnustatud õpilased
ARKO ANNERVIEK, Koonga Kool

Arko on tubli 6. klassi noormees, keda saab vaid kiita. Ta 
saavutas matemaatikaolümpiaadil 2. koha. Arko on sõbra-
lik, aktiivne, teotahteline ja sportlik poiss, kes mängib 
Pärnu Jalgpalliklubis „Vaprus“ juba neli aastat ja on Noorte 
Kotkaste Pärnumaa maleva „Soontagana Kotkad“ rühma 
aktiivne liige. Samuti on ta tegelenud vähemalt aasta 
malemänguga.

MELODY VILLERS, Lihula Gümnaasium

Abiturient Melody näeb asju südamega. Ta märkab noore-
maid ja vanemaid, abivajajaid ja tugevaid, loodust ja ümbrit-
sevat keskkonda. Lisaks kooli õpilasesinduse juhtimisele ja 
edukale õppimisele korraldas ta sel õppeaastal heategevus-
liku jõuluballi, millega toetati vähihaigete inimeste ravi. 
Ta osaleb Lääneranna noortevolikogu töös ning veab eest 
noortevolikogu Prügimaratoni. Nende kõikide tegevuste 
kõrvalt luges ta eelmisel aastal läbi 127 raamatut.

JOOSEP MICHELS, Lihula Gümnaasium

Joosep on 11. klassi noormees, kes jõuab oma tegemistega 
igale poole. Ta osaleb rahvusvahelistes projektides küll 
eestvedajana, küll kaasalööjana. Suurepärase inglise keele 
oskajana on abiks ka tõlkimisel. Ta panustab kooli õpilas-

Lääneranna vallast tunnustati maakondlikult
2 õpetajat ja 8 õpilast kuuest üldhariduskoolist

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
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omavalitsuses ja on eestvedaja õpilasfirmas. Koolibändis 
on ta asendamatu bassimees. Tänu temale on kõigil võima-
lus Lääneranna vallavolikogu istungitest  osa saada veebi 
vahendusel. Kõike seda teeb ta rõõmu, vastutulelikkuse, 
entusiasmi ja heatahtlikkusega.

KERMO RATUT, Lõpe Kool

Kermo on 7. klassi poiss, kes on tubli õppetöös ja on esin-
danud kooli erinevatel olümpiaadidel. Hea meelega lööb 
kaasa näidendites ja üritustel ning kui vaja, siis täidab ka 
õhtujuhi rolli. Lisaks osaleb Noorteühingu 4H töös.

Kermo on meeldiv ja viisakas noormees, alati sõbralik ja 
abivalmis ning oskab hästi leida kontakti nooremate koo-
likaaslastega.

ELMO LINNO, Metsküla Kool

6. klassi õpilane Elmo on äärmiselt põhjalik kõiges, mis ette 
võtab. Ta on uudishimulik, uuriv ja juurdlev, samas hästi 
sõbralik ja toetav koolikaaslane. Kooli puhkpilliorkest- 
ris mängib Elmo trombooni. Lisaks koolitööle jõuab ta ka 
jalkatrenni ja orienteeruma ning kuulub Noorte Kotkaste 
ridadesse.

Maakondlikel olümpiaadidel saavutas Elmo bioloogias esi-
koha ja pääsu vabariiklikule lõppvõistlusele ning emakee-
les ja Nuputa võistlusel samuti esimese koha.

MIIA ULM, Metsküla Kool

Miia on kohusetundlik ja hoolas ning väga töökas ja sõbralik 
6. klassi õpilane. Lisaks koolitööle õpib muusikakoolis viiu-
lit ja mandoliini, on kooli puhkpilliorkestri oboemängija, 
lööb kaasa kodutütarde tegemistes ning oskab väga hästi ka 
orienteeruda. Tema selle õppeaasta maakondlikud olüm-
piaaditulemused on samuti muljetavaldavad: matemaati-
kas, ajaloos ja inglise keeles I koht; emakeeles ja bioloogias 
II koht ning bioloogias pääs vabariiklikule lõppvõistlusele.

KRISTJAN KALLASMÄE, Varbla KoolKRISTJAN KALLASMÄE, Varbla Kool

Kristjan on tegus, kohusetundlik, sihikindel ja laia silmarin-Kristjan on tegus, kohusetundlik, sihikindel ja laia silmarin-
giga 9. klassi noormees, kelle teadmised kajastuvad tunnis-giga 9. klassi noormees, kelle teadmised kajastuvad tunnis-
tusel väga heade hinnetena. Ta on esindanud kooli mitme-tusel väga heade hinnetena. Ta on esindanud kooli mitme-
tel aineolümpiaadidel ja viktoriinidel. Teda iseloomustab tel aineolümpiaadidel ja viktoriinidel. Teda iseloomustab 

märkimisväärne töökus ja rahulikkus. Ta suhtub ühtviisi 
positiivselt kõikidesse õppeainetesse ja ülesannetesse ning 
on oma sihikindlusega eeskujuks paljudele eakaaslastele.

LUISA REEPS, Virtsu Kool

Luisa on alles 1. klassi õpilane. Ta on edukalt esindanud 
kooli Nutispordi võistlustel, kus saavutas piirkonnafinaalis 
1. koha. Samuti oli ta tubli osaleja matemaatikavõistlusel 
„Känguru”. Luisa on eeskujulik ja kohusetundlik õpilane, 
ta on väga sõbralik ja abivalmis, osaleb aktiivselt kõikidel 
kooli üritustel ning erinevates huviringides.

Tunnustatud õpetajad
TAUNO MIHKLEPP, Lihula Gümnaasium

Õpetaja Tauno õpilasi ei näe olümpiaadidel säramas. 
Eriklassi õpetajana särab tema enda õpilaste jaoks ja näitab, 
kuidas kasvada heaks inimeseks. Koolimajas näeb teda 
kaasa löömas pea kõikides tegevustes. Oma südame on ta 
andnud sellele, et kool saaks kiusamisest vabaks, juhtides 
KiVa-tiimi. Ta panustab hea meelega kooli arendustege-
vustesse ja laste heaolusse. Ta on suure südamega hea 
õpetaja ja kolleeg.

ASTRID NIKKEL, Metsküla Kool

Õpetaja Astrid haarab alati võimalusest end proovile panna, 
olgu see siis Hullu Teadlase teaduskonkurss, RMK metsa- 
viktoriin, Teadlaste Öö festival või midagi muud – ikka on ta 
oma õpilastega platsis. Samuti on tema õpilased saavutanud 
häid tulemusi olümpiaadidel ja ainevõistlustel. Peale selle 
on ta tantsima pannud kõik Metsküla kooli lapsed, lööb 
kaasa õpetajate bändis ning kannab hoolt kooli ajalehe eest.

Kõmsi Lasteaed-Algkoolis tänavu 6. klassi lõpetajaid ei olnud Kõmsi Lasteaed-Algkoolis tänavu 6. klassi lõpetajaid ei olnud 
ning nemad otsustasid ühiselt loovutada oma õpilaste maa-ning nemad otsustasid ühiselt loovutada oma õpilaste maa-
kondliku tunnustusvõimaluse Metsküla Algkoolile ning aval-kondliku tunnustusvõimaluse Metsküla Algkoolile ning aval-
dasid tunnustust koolisiseselt. Lääneranna Vallavalitsuse dasid tunnustust koolisiseselt. Lääneranna Vallavalitsuse 
poolt tunnustati Lääneranna valla Tänutähega 30. mail Kõmsi poolt tunnustati Lääneranna valla Tänutähega 30. mail Kõmsi 
Lasteaed-Algkoolist 4 õpilast (vaata leheküljelt 2).Lasteaed-Algkoolist 4 õpilast (vaata leheküljelt 2).

Palju õnne kõigile õpilastele ja õpetajatele!Palju õnne kõigile õpilastele ja õpetajatele!

Pildil tunnustatud õpilased ja õpetajad Lääneranna vallast Pildil tunnustatud õpilased ja õpetajad Lääneranna vallast 
Foto: Karmen VesselovFoto: Karmen Vesselov
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Meie lasteaedade ja koolide lõpetajad
Koonga Kool
Lasteaia lõpetajad 

Vasakult:  Sandra-Cecilee Valgemäe, Triinu Mitt, Andra- 
liine Mitt, Ken-Martti Viller. Õpetajad Virve Visnu ja Hille 
Tamsalu 

Põhikooli lõpetajad

Vasakult Jaretta Paivel, Mihkel Viljak, Rauno Vaher

Kõmsi Lasteaed-Algkool
Lasteaia lõpetajad

Kaarel Türner ja Mirimai Oberschneider

Algkooli lõpetajad

Kõmsi koolis sellel aastal lõpetajaid ei olnud. Kooliaasta 
lõppu tähistati õppereisiga Võrtsjärve äärde

Lihula Gümnaasium
Põhikooli lõpetajad

Raimond Altmann, Erek Arpiainen, Eliise Anette Bachaus, 
Timmo Kaasik, Rasmus Kepp, Pirjo Kiviselg, Ken-Indrek 
Klimpuš, Anett Kumm, Kevin Leemets, Paul Lomp, Maryan 
Mikiveer, Rasmus Neeme, Carola Raud, Helena Rehe, Eric 
Reisel, Mia Helena Schmidt, Mary-Helena Veerits

Gümnaasiumi lõpetajad

Rhening Lahe,  Tõnis Lepp, Andri Lobjakas, Kaidi Mets, 
Marten Põld, Randy Põld, Kardo Roosma, Siim Urb, Melody 
Villers

Lihula Lasteaed
Elisabet Algo, Karen Bekmann, Timo Berg-Jürgens, Georg 
Kanter, Rasmus Karm, Rico Kasela, Pihel Kasvandik, Romel 
Rio Kesküla, Kristjan Klimpuš, Deron Koiksar, Lukas 
Willem Koppel, Adele Kukk, Romek Lepik, Ruuben Mets, 
Raul Meriniit, Madli Mikkus, Aleks Morševitski, Mia Reisel, 
Kädi-Liis Roos, Marten Saun, Ralf Sildre, Robben Smõtškov, 
Iti Tamme, Sandra Turba, Derek Õllek

Pildil Pokude rühma lõpetajad. Kõikide lõpetajate pildid on 
kättesaadavad Lihula Lasteaia kaudu.
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Lihula Muusika- ja Kunstikool
Sel aastal lõpetas kiitusega klaveri huvialal õppinud Kai 
Urb. Klaveriõpetaja: Anu Kurm

Lõpe Kool
Lasteaia lõpetajad Roosi Lotta Kustov ja Jake Merihein. 
Õpetajad Liivi Ojamets ja Maire Süvang

Põhikooli lõpetajad

Vasakult: Hermet Toonikus, Chris Martin Linder, Alek-
sandra Kalde, Rando Pikkmets, Aivar Allik. Klassijuhataja 
Marika Erismaa

Metsküla Algkool
Kaur Alanurm, Tereesa Lepp, Elmo Linno, Helina Tüür, Miia 
Ulm, Sofia Loretta Vester, Mia-Ann White. Klassijuhataja 
Pille Kaisel

Varbla Kool
Lasteaia lõpetajad

Sven Kalev Olaf Hartmann, Rein Oskar Ludwig Hartmann, 
Helen Kallasmäe, Christofer Meigo

Põhikooli lõpetajad

Kristjan Kallasmäe, Andro Laius, Kennar Metsniit, Kregor 
Ojala, Rasmus Ojala, Bamela Sutt

Virtsu Kool
Lasteaia lõpetajad

Vasakult: Joosep-Elar Jerve, Karl Tüür, Liz-Sandra Hani, 
Sally Maidla, Meribell Õunapuu, Mirjam Jõgi

Põhikooli lõpetajad

Vasakult: Joonas Vestli, klassijuhataja Aire Arge, Kätlin Vasakult: Joonas Vestli, klassijuhataja Aire Arge, Kätlin 
Ermel, Kendra Lääts, Jass Jasper Jõgi, Gregor AlpiusErmel, Kendra Lääts, Jass Jasper Jõgi, Gregor Alpius
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Lääneranna Vallavalitsuse otsused | Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. mai – 10. juuni 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, projekteeri- 
mistingimuste määramine, ehitus- ja kasutuslubade väl-
jastamine, korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustus-
est vabastamine, puurkaevu asukoha määramine, haja- 
asustuse programmi kasutamise aruande heakskiitmine, 
otsustati järgmist:

 » Kuulutati välja Lääneranna valla heakorrakonkurss 
2022. aastal järgmistes kategooriates: elamud tiheasus-
tuses, maakodud, kortermajad, äri- ja tootmishooned, 
maastikuobjektid (poollooduslikud kooslused, matkara-
jad, puisniidud), avalik ruum (külaplatsid, külamajad, 
vaatetornid, tänavad, pargid). Heakorrakonkursile kan-
didaatide esitamise tähtaeg on 1. juuli 2022.

 » Lõpetati ja jäeti läbi viimata Lääneranna vallas Helm-
külas Oti-Sepa katastriüksusel asuvate hoonete omani- 
ku kasuks riigimaale hoonestusõiguse seadmise eeltoi- 
mingud. Oti-Sepa katastriüksusel asuvate lagunenud ja 
kasutusest väljalangenud ümbrust ja maastikupilti tun-
duvalt kahjustavate ehitiste kõrvaldamise tähtpäevaks 
määrati 01.05.2023. Tähtpäevaks kõrvaldamata ehitised 
muutuvad maareformi käigus maatüki oluliseks osaks. 
Korraldus tehakse teatavaks hoonete omanikule.

 » Lääneranna Vallavalitsuse Savitööstuse kinnistu 
(Paadrema küla, Lääneranna vald; ID: 173966066) oks-
joni korras müügiks korraldatud enampakkumisel tehti 
82 pakkumist. Kaebusi enampakkumise läbiviimisele ei  
esitatud. Kinnitati enampakkumise tulemus. Kõrgeima 
ostuhinna pakkunud enampakkumise võitjaga sõlmi-
takse ostu-müügileping ühe kuu jooksul.

 » Lääneranna Vallavalitsuse Oru tn 1 kinnistu (Virtsu 
alevik, Lääneranna vald; ID: 174062107) oksjoni korras 
müügiks korraldatud enampakkumisel tehti 1 pakku-
mine. Kaebusi enampakkumise läbiviimisele ei esitatud. 
Kinnitati enampakkumise tulemused. Korraldatud 
enampakkumise edukaks ostjaks kõrgeima ostuhinna 
pakkunud võitjaga  sõlmitakse ostu-müügileping ühe 
kuu jooksul.

 » Lääneranna Vallavalitsuse Külavahe vkt 6-8 korteri- 
omandi (Oidrema küla, Lääneranna vald; ID: 174061379) 
oksjoni korras müügiks korraldatud enampakkumisel 
tehti 20 pakkumist. Kaebusi enampakkumise läbivii-
misele ei  esitatud. Kinnitati edukaks ostjaks kõrgeima 
ostuhinna pakkunud HPC Projektid OÜ, registrikood 
12055905. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse ostu-
müügileping ühe kuu jooksul.

 » Lääneranna valla Varbla Rahvamaja ruumides on 
vabanenud baariruumidena kasutatud pinnad. Antud 
ruumid on otstarbekas anda ettevõtjatele majandust-
egevuseks üürile. Varasemalt baariruumidena kasu-
tatud pinnad on kokku 34,8 m². Korraldatakse avalik 
kirjalik enampakkumine nimetatud ruumide tasu eest 
kasutusse andmiseks rendilepingu sõlmimiseks, tähta-
jaga 5 aastat. Kinnitati enampakkumise läbiviimiseks 
komisjon järgmises koosseisus: komisjoni esimees Aare 
Lauren, komisjoni liikmed Martin Tee ja Urmas Osila. 
Määrati rendi kuutasu alghinnaks 2,5 eurot/m², kõr-
valkulud kannab üürnik. Osavõtutasu ja tagatisraha 
ei ole. Enampakkumise läbiviimise kohta avaldatakse 

kuulutus Lääneranna valla veebilehel.

 » Lääneranna Vallavalitsuse poolt oksjoniportaalis osta.
ee korraldatud Keldri kinnistu, (Kulli küla, Lääneranna 
vald; ID: 173966591), Silo kinnistu (Kuhu küla, Lääner-
anna vald; ID: 174011169) ja Vanamadise kinnistu 
(Kirbla küla, Lääneranna vald; ID: 175083682) müügiks 
korraldatud enampakkumisele pakkumisi ei tehtud. 
Kaebusi enampakkumise läbiviimisele ei  esitatud. 
Enampakkumised tunnistati pakkumiste puudumise 
tõttu nurjunuks. Otsustati võõrandada nimetatud kin-
nistud ning  korraldada enampakkumine internetioks-
jonite keskkonnas www.osta.ee kehtivusega 21 päeva. 
Enampakkumistest teavitatakse Lääneranna valla 
veebilehe kaudu. Silo kinnistu müügi alghind on 5000 
eurot, tagatisraha 500 eurot; Keldri kinnistu müügi 
alghind 6000 on  eurot, tagatisraha 600 eurot; Vana- 
madise kinnistu müügi alghind on 5000 eurot ja tagatis-
raha 500 eurot.

 » Lääneranna Vallavalitsuse poolt oksjoniportaalis osta.
ee Külavahe vkt 6–3 korteriomandi (Oidrema küla, 
Lääneranna vald; ID: 175248317) müügiks korraldatud 
enampakkumisel pakkumisi ei tehtud. Kaebusi enam-
pakkumise läbiviimisele ei  esitatud. Enampakkumine  
tunnistati pakkumiste puudumise tõttu nurjunuks. 
Otsustati kolmetoaline korteriomand Külavahe vkt 6–3, 
Oidrema küla, võõrandada avaliku kirjaliku enampak-
kumise käigus. Enampakkumine viiakse läbi interneti- 
oksjonite keskkonnas www.osta.ee kehtivusega 21 
päeva. Võõrandamisest teavitatakse Lääneranna valla 
veebilehe kaudu. Vara müügi alghind on 700 eurot, 
tagatisraha 70 eurot.

 » Lääneranna Vallavalitsuse poolt Keldri kinnistu (Kulli 
küla, Lääneranna; ID: 175248370) müügiks korraldatud 
enampakkumisele oksjoniportaalis osta.ee, tehti 1 pak-
kumine. Kaebusi enampakkumise läbiviimisele ei esi-
tatud. Kinnitati enampakkumiste tulemused. Edukaks 
ostjaks osutus  kõrgeima ostuhinna pakkunud Niinepuu 
OÜ, registrikood 12864609. Enampakkumiste võitjaga 
sõlmitakse ostu-müügileping ühe kuu jooksul.

 » Lääneranna Vallavalitsuse poolt oksjoniportaalis 
osta.ee Silo kinnistu (Kuhu küla, Lääneranna vald; 
ID: 175248362) müügiks korraldatud enampakku-
misele pakkumisi ei tehtud. Kaebusi enampakkumise 
läbiviimisele ei esitatud. Enampakkumine tunnistati 
pakkumiste puudumise tõttu nurjunuks. Otsustati 
võõrandada kinnistu lähiaadressiga Silo, Kuhu küla, 
registriosa nr 7398750, mis paikneb katastriüksusel 
33401:001:0405. Enampakkumine korraldatakse inter-
netioksjonite keskkonnas www.osta.ee kehtivusega 
21 päeva. Võõrandamisest teavitatakse Lääneranna 
valla veebilehe kaudu. Vara müügi alghind 3500 eurot, 
tagatisraha 350 eurot. 

 » Lubati Virtsu Rahvamajal korraldada 14. mail 2022. 
Lääneranna vallas Virtsu alevikus Mere pst 1 ümbruses 
avalik üritus „Virtsu vanavara laat „Werderi väärt 
värk““. Avaliku ürituse korraldamisel tuleb järgida 
Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud 
nõudeid.

 » Osaühing ProDigi esitas Lääneranna Vallavalitsusele 
taotluse sundvalduse seadmiseks Lihula linnas Lääne-
ranna vallale kuuluval Soo tänav L1 kinnisasjal nr 
13826150, katastritunnusega 41101:001:0505. Sund-
valduse seadmise eesmärk on Soo tänav L1 kinnisasjal 
talumiskohustuse kehtestamine avalikes huvides vaja-
liku tehnovõrgu või -rajatise (elektroonilise side võrgu 
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liinirajatise) ehitamiseks ja kasutamiseks kaitsevööndis. 
Lääneranna Vallavalitsus veendus, et üldkasutatavat 
elektroonilise side teenust osutava liinirajatise asukoha 
valik on optimaalne ning selle ehitamine Soo tänav L1 
kinnisasja kasutamata on seotud ülemääraste kulutus- 
tega. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Osaühing 
ProDigi (registrikood 11323723) kasuks, kes on kohus-
tatud seitsme päeva jooksul korralduse teatavakstegemi- 
sest arvates esitama maakatastri pidajale sundvalduse 
seadmise otsuse ja masinloetaval kujul sundvalduse 
ruumilise ulatuse andmed. Sundvalduse seadmise 
otsuse esitab ehitisregistrile Lääneranna Vallavalitsus.

 » Arvestades olemasolevat majanduslikku olukorda, keht-
estati Lääneranna Vallavalitsuse poolt Lääneranna vallas 
osutatava muruniitmise teenuse hinnaks 0,04 €/m². 
Alla 1000 m² niidetava ala puhul lisandub hinnale tell-
imustasu 10 €.  Eraisikute muruniitmise teenuse tellim-
usi täidetakse kujunenud võimaluste piires.

 » Kehtestati Lääneranna Vallavalitsuse poolt Lääne-
ranna valla hajaasustusega piirkondades asuvate era-
teede parendamiseks eraldatud kruusa maksumuse 
piirmääraks 10,00 €/t. Hind ei sisalda käibemaksu.

 » Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri Pille Kastile seoses juubelisün-
nipäevaga ning pikaaegse töötamise eest Lääner-
anna valla haridusasutustes; Tõnu Teesaarele seoses 
juubelisünnipäevaga ning pikaaegse soojamajanduse 
arendamise eest Lääneranna vallas; Saima Soobardile 
ennastsalgava töö eest Lääneranna valla laste hoidmi-
sel ja kaitsmisel.

 » Avaldati tänu ja tunnustati aineolümpiaadidel, konkurs-
sidel ja võistlustel edukalt osalenud õpilaste juhen-
damise eest 2022/2023. õppeaastal ning anti Lääne-
ranna Vallavalitsuse tänukiri järgmistele Lääneranna 
valla haridusasutuste õpetajatele ja treeneritele: Karin 
Roosileht, Imbi Kasesalu, Reet Saar, Peeter Hermik, 
Triin Pärnpuu, Kaie Raud, Marje Loide, Tiina Gilden,  
Andres Arumäe, Heli Raavel,  Liina Vaimla, Pille Kaisel, 
Astrid Nikkel, Janar Sõber (sport), Eduard Brok (sport),  
Jaanus Getreu (sport), Anneli Mänd, Annika Kukk, 
Marika Peksar, Tiina Markus, Heli Allvee, Kaire-Leen 
Suur, Siivi Jõgi, Maarja Jõevee (sport), Aire Arge, Raul 
Oberschneider, Iren Sieberk, Kristo Minn (sport) .

 » Raho OÜ (registrikood 10816257) esitas Keskkonnaame- 
tile Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse. 
Keskkonnaamet edastas oma kirjaga Lääneranna Valla-
valitsusele Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa taot-
luse keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja kesk-
konnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu 
seisukoha esitamiseks. Keskkonnaluba taotletakse maa-
vara kaevandamiseks, vee erikasutuseks, saasteainete 
viimiseks paiksest saasteallikast välisõhku ja jäätmete 
käitlemiseks. Tarva III dolokivikarjäär asub Pärnu maa-
konnas Lääneranna vallas Tarva külas Lubja kinnistul 
(katastritunnus 33403:001:0243). Tarva III dolokivikar-
jääri mäeeraldise pindala on 13,92 ha ja mäeeraldise 
teenindusmaa pindala 16,85 ha. Taotletav mäeeraldis 
hõlmab täielikult Tarva dolokivimaardla täitedolokivi 
aktiivse tarbevaru 9. plokki. Kaevandatud materjali 
planeeritakse kasutada ehituskillustikuna ja täitepin-
nasena. Kaevandatud maa korrastatakse osaliselt vee-
koguks ja osaliselt rohumaaks. Müra hindamiseks Tarva 
karjääris koostas OÜ Inseneribüroo STEIGER müra 
leviku kaardi. Lääneranna vallavalitsus nõustus Tarva 
III dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkon-
namõju hindamise algatamata jätmisega.

 » Alates 1. juunist 2022. a kuni 2022/2023. õppeaasta 
lõpuni suurendati Virtsu Kooli lasteaia liitrühmas laste 

arvu kahe lapse võrra, 20 lapseni.

 » Lääneranna valla omandis on Kulli külas joogivee pum-
bamaja, mis on registreeritud ehitisregistris koodiga 
120601110. Pumbamaja on antud 2010. aastal Varbla 
valla poolt hallata Mittetulundusühingule Küla Vesi. 
Vett tarbib 22 majapidamist. Kulli pumbamaja hoone 
on ehitatud 1973. aastal, hoone on varisemisohtlik ja 
seadmed amortiseerunud. Vaja on kaasaegset pump-
lat koos selle juurde kuuluva sisustusega. Pumbamaja 
rekonstrueerimise maksumuseks on 24 351 €. Tööde 
teostamiseks on Mittetulundusühing Küla Vesi saanud 
riigieelarvelist toetust 15 000 €, Lääneranna vallale 
on esitatud toetuse taotlus summas 8416 €. Taotletud 
summa eraldati Lääneranna valla 2022. aasta eelarve 
reservfondist projektitoetusena Mittetulundusühing 
Küla Vesi projektile „Kulli pumpla rekonstrueerimine“. 

 » Eraldati mittetulundusliku tegevuse projektitoetust 
EELK Varbla Püha Urbanuse koguduse projektile 
„Küünlajalgade ja krutsifiksi restaureerimine“ 120 €. 

 » Kinnitati avaliku ürituse loa taotluse ja turvaplaani 
ning  erateedele kruusa eraldamise taotluse vormid. 
Taotluste vormid avalikustatakse Lääneranna valla vee-
bilehel.

 » Lisati Lääneranna valla 2022. a hankeplaani 
lihthankemenetlusega riigihange „Lihula mõisa 
peahoone esifassaadi keskrisaliidi restaureerimine”, eel-
datava maksumusega 65 000 €. Hanketeate avaldamise 
aeg on mai 2022,  korraldamise eest vastutab  Urmas 
Osila, hanke ettevalmistamise ja hankelepingu täitmise 
eest vastutab Marika Valk. Hankemenetlus korral-
datakse e-riigihangete keskkonnas.

 » Muudeti alates 1. septembrist 2022. a Lääneranna Val-
lavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade 
koosseisu ja nõudeid: keskkonnaspetsialisti ametikoht 
nimetati ümber heakorra- ja keskkonnaspetsialistiks, 
juurde tuli haldusspetsialisti töökoht, remonditöölise 
töökohti vähendati seniselt viielt kohalt kahele kohale, 
heakorratöölise töökohti vähendati kümnelt kohalt 
kaheksale töökohale ja koondati ära kaks meistri töö-
kohta.

 » Paatsalu külas asuv Polümeeri tee (teeregistri nr 
8630053, pikkus 1483 m) on Varbla Vallavolikogu 
27.11.2013 otsusega nr 48 „Riiklikusse teeregistrisse 
andmete esitamine” kinnitatud teeregistrisse esitata-
vate kohalike teede ja avalikult kasutatavate erateede 
nimekirja. Polümeeri tee läbib 15 eraomandis olevat 
ja ühte munitsipaalomandis olevat kinnisasja. 9 era- 
omandis oleva kinnisasja on koormatud tähtajatu isik-
liku kasutusõigusega sõiduteele Lääneranna valla 
kasuks. Vastavalt kinnistu omanikega sõlmitud asjaõi-
guslepingutele on Lääneranna vald õigustatud Polü-
meeri teed kasutama avalikult kasutatava erateena. 
Kuue kinnistuomanikuga ei ole Lääneranna vald Polü-
meeri tee avalikuks kasutamiseks lepingut sõlminud. 
Nende hulgas puudub Lääneranna vallal eratee ava-
liku kasutamise õigus Kamari kinnisasjal (kinnistu nr 
1502106, katastritunnus 86301:001:0008), millel asub 
Polümeeri tee ligikaudu 176 m pikkune lõik. Kamari 
kinnisasja läbivat Polümeeri tee lõiku kasutatakse juur-
depääsuks 27 hoonestatud kinnisasjale ning Lääne sa- 
damale, Paatsalu sadamale ja Admirali väikesadamale. 
Teisi juurdepääsuteid loetletud kohtadele ei ole. Lääne-
ranna Vallavalitsus on seisukohal, et Polümeeri tee 
avalik kasutamine on vajalik hoonestatud kinnistute 
elanikele oma kodudesse ja suvilatesse pääsemiseks, 
elanikele suunatud avalikele teenustele (korraldatud 
olmejäätmete vedu, universaalne postiteenus, arstiabi 
jms), sadamatele, puhkeasutusele ja Liivi lahe kallasra-
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jale juurdepääsu võimaldamiseks ning teehooldustööde 
ja liikluse korraldamiseks. Lääneranna vald tegi Kamari 
kinnisasja omanikule kirjaliku ettepaneku koormata 
Kamari kinnisasja läbiv Polümeeri tee lõik isikliku 
kasutusõigusega Lääneranna valla kasuks eratee 
avaliku kasutamise eesmärgil. Kirjalikku tagasisi-
det ettepanekule Lääneranna vald saanud ei ole, kuid 
suuliselt väljendas kinnisasja omanik ettepanekule vas-
tuseisu. Kamari kinnisasjal asuval Polümeeri tee lõigul 
liiklemiseks ei ole kinnisasja omanik takistusi teinud. 
Kamari kinnisasja läbiva Polümeeri tee lõigu puhul 
on tegemist olemasoleva teega, mida kasutab Kamari 
kinnisasja omanik ka ise ning sundvalduse seadmise 
korral jätkub teemaa kasutamine senisel viisil. Sund-
valduse seadmine Kamari kinnisasja senist maakasu-
tust ei muuda, kuid lisandub igaühe teel liikumise õigus. 
Kamari kinnistul asuva eraomandis oleva Polümeeri tee 
lõigu avaliku kasutamisega kaasnevad kinnistuomani-
kule seadusest tulenevad soodustused. Algatati avalikes 
huvides sundvalduse seadmise menetlus Kamari kin- 
nisasjal asuval Polümeeri teel. Sundvalduse seadmise 
menetluse algatamise teade ning sundvalduse ala plaan 
toimetatakse kätte kinnisasja omanikule.

 » Kinnitati Lihula Muusika- ja Kunstikooli põhitege-
vusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad õppeaas-
taks alljärgnevalt: 

 ◦ 1.1. kuni 18-aastase või üldhariduskooli päevases 
õppes õppivale õpilasele 12 eurot kuus; 

 ◦ 1.2 täiskasvanud õppijale, kes on rahvastikuregistri 
andmetel Lääneranna valla elanik, 20 eurot kuus; 

 ◦ 1.3 rahvastikuregistri andmetel väljaspool Lääne-
ranna valda elavale täiskasvanud elanikule 40 eurot 
kuus. 

Kinnitati punktis 1.1. ja 1.2. nimetatud tasumäärade 
alusel saadud õppetasude maksmise soodustus 
(õppetasu osaline maksmine või õppetasu maksmi- 
sest vabastamine) järgmiselt: soodustust rakendatakse 
õppuritele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistrisse 
on kantud Lääneranna vald,  perekonna teise samas 
koolis õppiva lapse eest tasub lapsevanem 70% kinni-
tatud õppetasu määrast, perekonna kolmanda ja iga järg-
mise samas koolis õppiva lapse eest tasub lapsevanem 
50% kinnitatud õppetasu määrast. Soodustus raken- 
dub  õpilastele, kes on õppetöös ja konkurssidel/võist-
lustel saavutanud silmapaistvaid tulemusi. Õppetasu 
maksmise soodustuse kinnitab direktor käskkirjaga 
kooskõlastades eelnevalt soodustuse andmise huvikooli 
õppenõukoguga. Huvikooli määratud õppetasu soodus-
tus kehtib määratud aja lõpuni. 

 » Kinnitati Lääneranna Spordikooli põhitegevusega 
seotud tasuliste teenuste tasumäärad õppeaastaks all-
järgnevalt: 

 ◦ 3.1. kuni 18-aastase või üldhariduskooli päevases 
õppes õppivale õpilasele 10 eurot kuus. 

Kinnitati punktis 3.1. nimetatud tasumäärade alusel 
saadud õppetasude maksmise soodustus (õppetasu 
osaline maksmine või õppetasu maksmisest vabas-
tamine) järgmiselt: soodustust rakendatakse õppuritele, 
kelle elukohana Eesti rahvastikuregistrisse on kantud 
Lääneranna vald,  perekonna teise samas koolis õppiva 
lapse eest tasub lapsevanem 70% kinnitatud õppetasu 
määrast,  perekonna kolmanda ja iga järgmise samas 
koolis õppiva lapse eest tasub lapsevanem 50% kinni-
tatud õppetasu määrast. Soodustus rakendub õpilastele, 
kes on konkurssidel/võistlustel saavutanud silmapaist-
vaid tulemusi. Õppetasu maksmise soodustuse kinnitab 
direktor käskkirjaga, kooskõlastades eelnevalt soodus-
tuse andmise huvikooli õppenõukoguga. Huvikooli 

määratud õppetasu soodustus kehtib määratud aja 
lõpuni. Õpilase koolist puudumisel õppetasus ümber-
arvestusi ei tehta. Rahvastikuregistri andmetel väljas-
pool Lääneranna valda elav õpilane peab esitama oma 
elukohajärgselt omavalitsuselt garantiikirja õppekoha 
tegevuskulu arvestusliku maksumuse tasumise kohta. 
Korraldust rakendatakse 1. septembrist 2022.

 » Kinnitati OÜ Lihula Soojus 2021. majandusaasta aru-
anne, mille järgi on majandustegevuse kasum 44 000 
eurot. 2021. aasta kasum 44 000 eurot lisatakse eelmiste 
perioodide jaotamata kasumile.

 » Kehtestati müügipileti tingimused, hind ja vorm kaup- 
lemisel avalikult kasutataval maa-alal tänava- ja turu-
kaubanduse korral. Ühe müügikoha müügipileti hind 
kauplemisel tööstuskaupade ja pakendatud toidukaupa-
dega vastavalt müügileti jooksva meetri kasutamisele 
on:  

 ◦ kuni 5 meetrit, 20 eurot kuni 24 h;  

 ◦ 6–10 meetrit, 30 eurot kuni 24 h; 

 ◦ 11 ja enam meetrit, 40 eurot kuni 24 h; 

 ◦ kuni 5 meetrit, 40 eurot kalendrikuu;  

 ◦ 6–10 meetrit, 60 eurot kalendrikuu; 

 ◦ 11 ja enam meetrit, 80 eurot kalendrikuu. 

Kauplemisel põllumajandussaaduste või käsitööga järg-
miselt: 

 ◦ 10 eurot kuni 24 h; 

 ◦ 30 eurot kalendrikuu. 

Müügipilet on kaubanduse korraldaja väljastatud doku-
ment, mille alusel võib kaupa või teenust müüa. Müü-
gipileti väljastamiseks tuleb enne kauplemisaega esi-
tada vallavalitsusele vormikohane müügipileti taotlus. 
Tänava- ja turukaubanduse müügipileti väljastamise 
korraldab kantselei. Kaupleja ei tohi müüa kaupa ega 
parkida oma autot/haagist enne, kui on väljastatud 
müügipilet. Kehtestati müügipileti tingimused, hind 
ja vorm kauplemisel vallavalitsuse hallatava asutuse 
poolt korraldatud avalikul üritusel. 

Ühe müügikoha müügipileti hind kauplemisel avalike 
ürituste platsidel on: 

 ◦ põllumajandussaaduste või käsitöö platsi kasutus- 
tasu 10 eurot; 

 ◦ tööstuskaupade ja pakendatud toidukaupade leti 
kasutustasu kuni 5 meetrit, 20 eurot; 

 ◦ tööstuskaupade ja pakendatud toidukaupade leti 
kasutustasu 6–10 meetrit, 30 eurot; 

 ◦ tööstuskaupade ja pakendatud toidukaupade leti 
kasutustasu 11 ja enam meetrit, 40 eurot; 

 ◦ toitlustamise ja alkohoolsete jookide platsi kasutus- 
tasu 50 eurot. 

Vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt korraldatud 
avalikel üritustel kauplemiseks on lubatud esitada 
taotlus ja väljastada müügipilet lihtsustatud vormis.  
Müügipileti väljastamise korraldab hallatava asutuse 
juht. Müügipilet kehtib avaliku ürituse toimumise 
ajal. Lihtsustatud vormis müügipilet peab sisaldama 
vähemalt järgmisi andmeid: müügipileti väljastaja, 
müügipileti ostja, müügipileti hind, müügipileti väljas-
tamise kuupäev. Tänava- ja turukaubanduses ja avali-
kul üritusel kauplejale on tasuta müügipilet järgmistel 
tingimustel: erandjuhul väikeses koguses põllumajan-
dussaaduste või käsitöö müümiseks, Eesti talutoodete 
(esmatooted toiduseaduse mõttes ning nendest valmis- 
tatud tooted, muud põllumajandussaadused), käsitöö 
ja väikeettevõtete Eestis valmistatud toidukaupade 
müümiseks „Otse tootjalt tarbijale“ raames. Müügi- 
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Lääneranna Vallavolikogu otsused |
09. juunil 2022 toimus Lääneranna Vallavolikogu II koos-
seisu üheksas istung, kus osales 19 vallavolikogu liiget. 
Päevakorda kinnitati 10 punkti. Vastu võeti 2 määrust ja 
6 otsust.

 » Otsustati delegeerida Lääneranna Vallavalitsusele 
enampakkumise korraldamine Vana-Sigala, Uue-Sigala 
ja Tänava kinnisasja võõrandamiseks või kinnisasjale 
hoonestusõiguse seadmiseks tingimustel, et enampak-
kumise võitjal lasub uute töökohtade loomise kohustus 
ja vajadusel võib kinnistud enne enampakkumist ühen-
dada.

 » Otsustati võõrandada enampakkumise korras kinnistu 
registriosa number 1376832, lähiaadressiga Puhtu tee 1, 
Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnu maakond alghin-
naga 20 000 eurot.

 » Otsustati võõrandada enampakkumise korras Aruvälja 
kinnistu nr 2706932, lähiaadressiga Aruvälja, Tuudi 
küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, mis paikneb 
katastriüksusel 41101:003:0218, alghinnaga 7500 eurot.

 » Otsustati võõrandada otsustuskorras neljatoaline korter 
aadressiga Luha tee 1–14, Kirbla küla, Lääneranna vald, 
kehtivat üürilepingut omavatele isikutele hinnaga 3000 
eurot.

 » Otsustati algatada Kadaka küla Lohu maaüksuse detail-
planeering, mille eesmärk on maaüksusele ehitusõiguse 
määramine, taristu lahendamine ja ranna ehituskeelu-
vööndi vähendamine ning mitte algatada detailplanee-
ringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna 
detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused 
ei oma olulist keskkonnamõju ega ebasoodsat mõju 
Natura 2000 võrgustiku kaitse-eesmärkidele, ja kinni-
tati detailplaneeringu lähteseisukohad. 

 » Kinnitati Lääneranna valla 2021. aasta konsolideeritud 
majandusaasta aruanne.

 » Toimus Lääneranna valla põhimääruse esimene luge-
mine ja otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.

 » Tunnistati kehtetuks ühinenud kohaliku omavalitsuse 
üksuste õigusaktid, mida praktikas ei rakendata või mis 
on reguleeritud seaduse või muu õigusaktiga.

 » Muudeti Lääneranna Noortevolikogu põhimäärust.

 » Hendrikson & Ko esindajad Pille Metspalu ja Jaak 
Järvekülg tutvustasid Lääneranna valla tuuleparkide 
eriplaneeringu hetkeseisu.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 14. juulil 2022.

pileti kasutamata jätmisel müügipileti tasu ei tagastata. 
Tunnistati kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 
11.02.2021.a korralduse nr 98 „Lääneranna valla hallata- 
vate kultuuri- ja noorsootööasutuste tasuliste teenuste 
hindade kehtestamine“ Lisa 1 punktid 7.2. ja 8.

 » Lääneranna Vallavalitsus selgitas Võitra külas reformi-
mata riigimaal asuva Reinu-Vanatoa katastriüksuse 
kohta välja, et maal ei lasu erastamise ja tagastamise 
nõudeid, maad ei ole taotletud munitsipaaloman-
disse, maal ei asu hooneid maareformi seaduse § 6 
lõike 3 tähenduses, maal asuvate lagunenud ja kasu-
tusest välja langenud ehitiste omanik on kaotanud 

maa ostueesõigusega erastamise õiguse. Vallavalitsus 
asus arvamusele, et Reinu-Vanatoa katastriüksuse 
riigi omandisse jätmist takistavad asjaolud puuduvad. 
Määrati maatulundusmaa sihtotstarve Reinu-Vanatoa 
katastriüksusele katastritunnusega 43001:001:0623.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati üheksa 
eelnõud.

Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on 
leitavad Lääneranna Vallavalitsuse elektroonilisest doku-
mendiregistrist

www.laanerannavald.ee/dokumendiregister

Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja

Rico Litau  17. V 2022Rico Litau  17. V 2022

Õnnitleme vastsündinut ja  Õnnitleme vastsündinut ja  
tema vanemaid!tema vanemaid!

Mälestame meie seast lahkunuid
ja avaldame lähedastele kaastunnet 

(10.05–10.06.2022)

Urve Lätte  18. II 1956 – 14. V 2022 

Evi Karm  15. II 1940 – 19. V 2022 

Veljo Mägi  25. IX 1937 – 24. V 2022 

Hilda Piile  16. XI 1924 – 25. V 2022 

Lembit Tsetsin  13. IX 1950 – 26. V 2022

Elanike arv 5217Elanike arv 5217

  ◦◦ 2543 naised2543 naised

  ◦◦ 2674 mehed2674 mehed
Sündide arv 22 Sündide arv 22 
Surmade arv 40Surmade arv 40

Saabus elanikke 126 Saabus elanikke 126 
Lahkus elanikke 106Lahkus elanikke 106

Elanikkonna statistika Elanikkonna statistika 
seisuga 10. juuni 2022seisuga 10. juuni 2022

Tänulik lugeja
Suured-suured tänud Lääneranna vallavanemale Ene 
Tähele, Virtsu Rahvamaja juhatajale Kristiina Mägile ja 
Virtsu  klubi 60+ esindajale Aime Elmersile, kes aitasid meil 

teoks teha juba kahe aasta taguse unistusel – külastada 
Tallinna Botaanikaaeda. Et buss oli suur, kaasasime ka teisi 
Lääneranna pensionäre. See 13. juuni 2022 oli meile  üks 
meeldejääv päev. Aitäh!

Virtsu eakate klubi 60+ nimel Riste Noor
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Kohanime määramise eelnõu

L ääneranna Vallavalitsus annab teada, et on valminud 
eelnõu Rannakülas asuvale sadamale kohanime 

määramiseks.

Arvamused ja põhjendatud ettepanekud eelnõu kohta 
palume esitada kirjalikult 5. juuliks 2022. a aadressile valla-
valitsus@laaneranna.ee või Jaama tn 1, Lihula linn, Lääne-
ranna vald 90302.

Lisainfo: Mihkel Kalmaru, tel +372 5669 2946, e-post mihkel.
kalmaru@laanerannavald.ee

Korraldus Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendi-
registris: 

del ta .andmevara .ee/ laaneranna_vald/doku-
ment/5376190

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise 
nõuded

L ääneranna Vallavalitsus annab teada, et Lääne- 
ranna Vallavolikogu kehtestas 12. mai 2022. a istun-

gil määrusega nr 23 avaliku ürituse korraldamise ja pida-
mise nõuded, mis kehtivad ülevallaliselt ja on kohustusli-
kuks täitmiseks kõigile.

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuetega saate 
tutvuda siit https://www.riigiteataja.ee/akt/418052022006 

Avaliku ürituse loa taotlus ja turvaplaani vorm on kätte- 
saadavad:

www.laanerannavald.ee/asjaajamisjuhised-ja-blan-
ketid

TEATED

Detailplaneeringu algatamine ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine 

L ääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse 
§ 128 lõike 7 alusel, et Lääneranna Vallavolikogu 

algatas 09.06.2022 otsusega nr 50 Kadaka külas asuva 
Lohu maaüksuse detailplaneeringu ja otsustas mitte alga-
tada keskkonnamõju strateegilist hindamist. 

Planeeritava ala suurus on 9000 m² ja see hõlmab elamumaa 
sihtotstarbega hoonestamata Lohu maaüksust, katastritun-
nus 86301:004:0118.

Detailplaneeringu eesmärk on Lohu maaüksusele ehitusõi-
guse määramine elamu püstitamiseks, taristu lahendamine 
ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplanee-
ringuga tehakse ettepanek kehtiva Varbla valla üldplanee-
ringu muutmiseks. Looduskaitseseaduse § 40 kohaselt on 
ranna ehituskeeluvööndit võimalik vähendada Keskkon-
naameti nõusolekul kehtestatud üldplaneeringu muut-
mise ettepanekut sisaldava vastuvõetud detailplaneeringu 
alusel.

Planeeringuala piirneb Väinamere hoiualaga, Natura 2000 
Väinamere linnu- ja loodusaladega. Keskkonnamõju stra-
teegilise eelhindamise tulemusel selgus, et kavandatud 
tegevused ei põhjusta olulist negatiivset keskkonnamõju. 
Eeldatavalt ei kaasne planeeringuga kavandatud tege-
vustega olulist negatiivset mõju Natura 2000 aladele, loo-
duskeskkonnale, kultuuripärandile ega inimeste tervisele, 
heaolule ja varale.

Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise 
käigus.

Detailplaneeringu koostamise algataja, vastuvõtja ja kehtes- 
taja on Lääneranna Vallavolikogu, koostamise korraldaja 
Lääneranna Vallavalitsus.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik 
tutvuda Lääneranna valla veebilehel www.laaneran-
navald.ee  ja tööajal vallamajas Jaama tn 1, Lihula linn, 
Lääneranna vald. 

Kaasava eelarve ideede vastuvõtt algab
septembris

K aasava eelarvega annab Lääneranna vald kogukon-
nale võimaluse vallaeelarve koostamisel selleks 

määratud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid 
valla elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate 
ideede väljaselgitamisel. Kaasava eelarve 2023 ideid saab 
esitada 1.–30. september 2022.

Kaasava eelarve objektiks on avalikes huvides kasutatava 
investeeringu tegemine. Elluviidav idee peab pakkuma 
avalikku hüve, olema realiseeritav avalikku kasutusse või 
suunatud avalikkusele ning ei tohi kaasa tuua ebamõist-
likke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. 

Kaasava eelarve osa suurus valla 2023. a eelarves kinnitati 
Lääneranna Vallavolikogu 10. veebruari 2022 määrusega 
nr 14 summas 5000 eurot. Kaasav eelarve 2023 kuulutati 
välja Lääneranna Vallavalitsuse 15. juuni 2022 korral-
dusega nr 388.

www.laanerannavald.ee/kaasav-eelarve

Lääneranna Teataja on juulikuus suve- 
puhkusel

L ääneranna Teataja on Lääneranna valla ajaleht, mis 
ilmub sagedusega 11 korda aastas. Ühel kuul – juuli-

kuus – on Lääneranna Teataja koos toimetajaga korralisel 
puhkusel, et hinge tõmmata, akusid laadida ja koguda ela-
musi, mida värvikal augustikuul taas lugejatega jagada.

Hetkel hoiate käes juunikuu paberlehte ning järgmine, 
augusti number jõuab meie lugejateni septembri alguses.

Lääneranna valla ametlikud teated on alati kättesaadavad 
valla veebilehelt: www.laanerannavald.ee

Päikeselist suve ning kohtumiseni juba augustis!

Leiame hetke, et puhata ja tunda rõõmu sellest, mis meil 
on.

Spordiuudised w w w.lljk.ee 
w w w.facebook.com/laanerannaspordikool 
w w w.facebook.com/Massu-Ratsaklubi-238273949706981
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Lääneranna Muuseumid 2022. aasta suvel |

August Tampärgi nimeline Hanila Muuseum

H anila Muuseumi ekspositsioon on taas külasta-
jatele avatud. Näitused on korrastatud ja uuesti 

kujundatud. Uus ekspositsioon on Lääne-
maa rahvariietest.

Muuseum on avatud N–L kell 12–18.

Lihula Muuseum

L ihula mõisas avatakse kolm 
püsiekspositsiooni näitust. 

Uus püsiekspositsioon on pühenda-
tud Eesti ajaloo Euroopaga sidunud 

ning siinse rahva osaks saanud, end alates 
18. sajandist baltisakslasteks nimetanud ja II maailmasõjas 
oma Balti kodumaa kaotanud sakslastele. Mis ei tähenda, 
et muuseum jutustaks vaid „nende“ lugu. Vastupidi – muu-
seum jutustab „meie“ lugu!

Mõisa suures saalis avatakse Krahv Ludwig August von 
Mellini (1754–1835) suurteosele „Liivimaa atlas” pühenda-
tud näitus. Krahv Mellin oli Baltimaade valgustusajastu 
üks väärikamaid ja kütkestavamaid kujusid, saksa aadlime-
hest estofiil ja talurahva sõber, kelle nimi oli seotud kõigi 
meie maal 19. sajandi algul toimunud tähtsate ümberkor-
raldustega. 

Teise näituse teemaks on informatiivsed ja intiimsed 
kodupildid, mis käsitleb baltisaksa interjöörikunsti.

Kolmanda näituse teema on baltisakslaste lahkumine Ees-
tist.

Baltisakslasi on nähtud aastasadu 
Eesti elu korraldanud eliidina, kes 
kaotasid oma senise positsiooni 
alles Eesti iseseisvumisega 1918. 
aastal. Tegelikkus oli siiski mit-
metahulisem, sugugi kõik bal-
tisakslased ei olnud aadlikud 
– oli ka haritlasi, ametnikke, 
käsitöölisi jmt. 

II maailmasõja puhkedes olid 
Molotovi-Ribbentropi paktil  saa-
tuslikud tagajärjed – Eestis algas Nõu-
kogude Liidu, siis Saksamaa ja siis uuesti Nõukogude Liidu 
okupatsioon. MRP-ga algas baltisakslaste Umsiedlung 
(ümberasumine Saksamaale), millele järgnesid 1941. aasta 
Nachumsiedlung (järelümberasumine) ja 1944. aasta suur 
põgenemine. See on sünge lugu, osa Eesti ja eestlaste aja-
loost. 

Arheoloogilised väljakevamised
2022. aastal jätkuvad Lihula mõisamäel arheoloogilised 
väljakaevamised, et viia lõpule Lihula vanima kodaniku-
maja (Steinwerk-tüüpi maja) uurimistööd. Eelnevalt kae-
vati perioodidel 1999–2000, 2012–2013 ja 2021. Kaevamisi 
juhendab arheoloog Anton Pärn ja kaevavad Lääneranna 
valla õpilased.

Suve jooksul restaureeritakse Lihula mõisa esifassaadi por-
tikuse osa ja algavad mõisa viinaaida renoveerimistööd.

Lisainfo Lääneranna Muuseumide veebilehelt:

muuseumid.laaneranna.ee

Marika Valk 
Lääneranna Muuseumid juhataja

Uluste muinaskalmistul toimunud uurimistööd 
andsid teavet Läänemaa ajaloost |

A rheloog Mati Mandel leidis Läänemaa ja Pärnumaa 
piiril asuvat matusepaika uurides nii luutükke kui 

ka 5.–6. sajandist pärit esemeid.

Uluste muinaskalmistul toimunud kaevamised andsid 
Läänemaa ajaloost veidi teavet leiu- ja luumaterjali osas, 
mille hulgas oli üks suur putk-kirves, mõned halvasti säi-
linud odaotste katkendid, pronkskäevõru ja mõned harul-
dased pronksehted.

Uurimistöid alustati juba maikuus
Saanud kaevamisloa, alustasime seekord uurimistöid 
juba maikuus, seda selleks, et jõuda ette võimalike uute 
detektoristide põllule tulekut, aga ka vilja alt välja jäetud 
põlunurgale umbrohu kasvamist.

Tegelikult peaks läheduse tõttu tegu olema mitte Võhma, 
vaid muistse Uluste küla juurde kuulunud kalmega. Sa-
mas külas on muide sündinud meie viimane sõjaeelne 
peaminister Jüri Uluots.

Kahes suuremas kaevandis oli mullakihi paksus 30–40 cm. 
Sügavamal paljandus juba pruunikas ja kõva loodus-
lik paerähk. Ebameeldiva üllatusena selgus aga asjaolu, 
et põllul oli (ilmselt nõukogude perioodil) tehtud ka 
sügavkündi. Nii avastasime paerähal, lausa 40 cm sügavu-

sel, künnivagude jäljed. Seega jäi 
puutumata matuste või leiukomp- 
lekside avastamiseks üsnagi vähe 
lootust. Mõnele sellisele oleks võinud 
sattuda üksnes sügavamale kaevatud 
matuselohkude puhul. Selliseid meie kaevandites leida ei 
õnnestunud. Kõikjal võis näha vaid läbikündmise jälgi.

Kaevamised andsid teavet Läänemaa ajaloost
Mõningat teavet andsid need kaevamised teadmistele 
Läänemaa ajaloost siiski.

Kõigepealt leiu- ja luumaterjali osas. Leidsime vaid kesk-
mise rauaaja, 5.–7. sajandi esemeid, sealhulgas veel ühe 
suure putk-kirve, mõned halvasti säilinud odaotste katken-
did, pronkskäevõru ja mõned haruldased pronksehted.

Huvitav oli ka leitud luumaterjal.

Võrreldes Läänemaa muinasaja lõpu, 11.–12. sajandi 
tugevalt põlenud inimluudega, mida luudeuurijate arvates 
võidi isegi peenestada (oli ju valdav hirm surnu tagasi 
pöördumise ees), olid Uluste kalme põlenud luud hoopis 
suuremad. Ka esines üksikuid nõrgalt põlenud luid, mis 
sarnanesid Lihula 1974. aastal uuritud 5.—6. sajandi kalme 
luudega ning isegi põletamata luid. Niisiis on uuritud alale 

Mati Mandel 
Arheoloog
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Lääneranna valla kultuurikava

Juuli

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

02.07 kell 21.00 Tuudi külaplat-
sil Tuudi külapäev. Traditsioo- 
niline külapidu hea seltskonna 
ja muusika seltsis. Sooja annavad 
muusika ja lõke

02.–03.07 Massu külas Massu 
Suvi 2022 takistus- ja koolisõidu 
ratsavõistlused

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 17/15 €

08.–10.07 Lihulas Lihula 
Muusikapäevad 2022. Kava: www.
lihulamuusikapaevad.ee

09.07 kell 10.00 Virtsu pargis 
koos laada ja võrkpallivõistlus-
tega Virtsu 55. merepäev. Tradit-
sioonilised võrkpalliturniir, laata, 
Virtsu Merepäeva IV maantee-
jooks, rongkäik, pidu jpm. Peaesi- 
neja Ivo Linna. Tantsuks ansambel 
Everest

09.–10.07 Varbla suve sume-
daim koguperefestival „Näda-

lalõpp Varblas”. Näitused, eten-
dused, käsitöö ja omatoodangu laat, 
kontserdid, simman ja palju muud. 
Ürituse info: 5907 5712 või 528 
2621. Korraldaja Varbla Rahva- 
maja. Mõlemal päeval alates kell 
10.00 ootavad Varbla erinevates 
hoovides avatud kodukohvikud 
„Ampsu teel mööda Varblat”. Tule 
veeda üks imeline nädalavahetus 
Varblas! 

09.07 kell 14.00 Lihula Muusika- 
ja Kunstikoolis sünnipäeva 
pidupäev. Näitus ja töötoad. 
Pidupäeva puhul eriline kontsert 
koostöös Lihula Muusikapäeva-
dega

10.07 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus jumalateenistus armu-
lauaga

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

ilmselgelt maetud vaid nõrgalt põletatud surnuid 5. või 6. 
sajandil. Kuidas täpsemalt need luud maeti, seda selgitada 
ei õnnestunud. Kalmistu idapoolset ning põhjaosa uurida 
ei õnnestunud, kuna see oli vilja all. Ka ei õnnestunud sel 

põhjusel kindlaks matuste levikuala suurust põllul.

Sügisel, mil raudesemed saavad konserveeritud, on 
võimalik neist kaevamistest kohalikule rahvale põhjali-
kumalt rääkida ning leide näidata.

KULTUUR

Omniva kutsub üles kasutama tasuta
personaalse kirjakandja koduteenust

Kutsu personaalne kirjakandja endale koju!
Kutsu postiteenuste kasutamisks personaalne kirjakandja 
koju või tööle! See on tasuta, kui elad postiasutusest kauge-
mal kui 5 km, lähemalt tulek maksab 5 eurot. Kehtivad 
täpselt samad hinnad kui postiasutuses ja maksad ainult 
ostetavate postiteenuste eest.

„Pakke saab saata-saada ka pakiautomaatides,” tutvustab 
alternatiive Omniva postiasutuste kanali juht Piret Hein-
mets. „Lihula, Kõmsi, Varbla, Virtsu, Lõpe ja Koonga paki-
automaatide kasutamine kogub järjest populaarsust ja 
ootab aktiivset kasutamist.”

Personaalse kirjakandja tellimine on lihtne!
Tellimiseks helista telefonil 661 6616 või kirjuta www.
omniva.ee/era/abiinfo/kirjakandja_tellimine.

Märgi, mis teenust soovid ja 
aadress. Omniva klienditeenin- 
daja võtab Sinuga ühendust ja lepib 
kokku teenindamise aja. Tellimus täide- 
takse üldjuhul järgmisel tööpäeval, aga mitte hiljem kui 
kahe tööpäeva jooksul ajavahemikus kell 8–17.

 

Postmarkide ja ümbrike edasimüüjate arv 
suureneb
„Soov on läbi rääkida ka kohalike edasimüüjatega post-
markide ja ümbrike müümiseks, et suurendada toodete 
valikut ning kättesaadavust vallas,” räägib Heinmets. „Post-
marke, ümbrikke, postkaarte jt tooteid saab osta ka Omniva 
e-poest pood.omniva.ee.”

P ostipunkt ei ole lähedal, aga soovid saata või saada pakki? Vajad postmarki, ümbrikku 
või pakendit? Tasuda arveid või saata kirja?
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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 (OÜ Keeletoimetus) 
Küljendaja – Raahel Apsalon 
Print – SYS Print

TOIMETUS

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

Jaga ja leia infot ka meie valla 
FB–leheküljel / laanerannavald

Leia meid Instagramis @laaneranna

Lääneranna Teataja nr 5 
(50) 2022 lahendus

10.07 kell 15.00 Matsi sadama 
paadikuuris kontsert Mihkel 
Raud ja Eric Kammiste akustiline 
duo. Pilet eelmüügist 15 € (müügil 
Varbla Rahvamajas tööpäevadel 
kell 10–14), kohapeal 20 € (arvel-
damine sularahas). Lapsed kuni 
10 a tasuta. Info 528 2621

15.07 kell 19.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus Mihkli kihelkonnapäeva 
kirikukontsert. Esineb: Vigala 
Meeskoorike ja Hobikoor Ei Või 
Olla

16.07 kell 9.00 Mihkli külas 32. 
Mihkli laat ja traditsiooniline 
meelelahutusprogramm ning 
simman. Lisainfo: www.mih-
klilaat.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, 
tenor Andreas Lahesalu. Sissepääs 
vaba annetus. Lisainfo tel 525 3236

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

24.07 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus jumalateenistus armu-
lauaga

24.07 kell 19.00 Matsi sadama 
võrgukuuri terrassil ansambel 
Naised Köögis. Pilet eelmüügist 
15 € (müügil Varbla Rahvamajas 
tööpäevadel kl 10–14), kohapeal 20 
€ (arveldamine sularahas). Lapsed 
kuni 10 a tasuta. Lisainfo 528 2621

26.07 kell 11.00–14.00 Lihula 
Kultuurimajas doonoripäev. Vere 
loovutamiseks saad aja broneerida 
lehel verekeskus.ee

30.07 kell 20.00 Ridase vabaõh-
uplatsil südasuvine tantsuõhtu 
„Retro”. Ansambel PS Troika, 
Kelmar Catering toitlustus. Pile-
tid: 10 € (eelmüügis Kõmsi Rahva- 

majas), 13 € 
k o h a p e a l . 
Lapsed kuni 

7 a (k.a) tasuta. Lisainfo: 525 3236 
või www.facebook.com/KomsiRM

August

05.08 kell 19.00 Kõmsi Rahva- 
majas Juhan Uppini kontsert. Pilet 
10/8 € on eelmüügis Kõmsi Rahv-
amajas ja toimumispäeval koha-
peal. Lisainfo ja broneeringud: 525 
3236 (Lea) või komsirm@laaner-
anna.ee

08.–14.08 Lihula kultuuri- ja 
spordipäevad 2022. Lisainfo ja üri-
tuste kava: kultuur.laaneranna.ee

09.08 kell 20.00 Lihula Kultu-
urimaja taga/ees kontsert „Viidud 
Jazzist”. Esinevad Maarja, Rein 
Rannap (klaver), Reigo Ahven 
(löökpillid), Peedu Kass (kontra-
bass) ja Paul Daniel (kitarrid). 
Kavas Rein Rannapi laulud. Pilet 
15 €

10.08 kell 15.00 Lihula Mõisamäel 
Lääneranna noortepäev. Peaesi- 
neja Kurjad Plaanid. Kohal must-
kunstnik, hobused, henna jpm

11.08 kell 20.00 Lihula Eliisabeti 
kirikus kontsert „Ära võõraks 
jää”. Esinevad Naiskoor Leelo ja 
Hobikoor Ei või olla

12.08 kell 22.00 Lihula Kultuuri-
maja taga öökontsert. Esinevad 
Vaiko Eplik ja Priit Võigemast ehk 
Joygun. Pilet 15 €

13.08 kell 09.00 Lihula Mõis-
amäel Lihula laat ja 
lasteprogramm ning 
väikelaste jooks 1–2-, 
3–4-, 5–6-aastastele

13.08 kell 10.00 
Lihulas avatud hoo-
vikohvikud. Lisainfo: 
kultuur.laaneranna.
ee

13.08 kell 12.00 
Lihula spordihoones 
EMSL Jõud 2022. 
aasta meistrivõist-
lused sumos 

13.08 kell 15.00 autode orien-
teerumine. Algus Lihula Kultuu- 
rimaja parklast. Registreerimine 
telefonil 5665 6338 või jyri.hins-
berg@audi.ee või kohapeal kell 
14.00–14.30

13.08 kell 21.00 Lihula Kultuuri-
maja juures tantsuõhtu. Esineb 
ansambel Everest ja silmailu 
pakub naisrahvatantsurühm Mid-
li-Madli. Pilet 10 €

14.08 kell 12.00 Lihula Muusika- 
ja Kunstikooli tagusel platsil tra-
ditsiooniline Lõuna-Läänemaa 
noorte VI kõrgushüppegala

19.08 kell 19.00 Hanila Pauluse 
kirikus taasiseseisvumispäeva 
kontsert. Esinevad Mikk Tamme-
põld ja Tõnu „Tõun” Timm. Piletid 
16/14 € eelmüügis Kõmsi Rahva- 
majas. Toimumispäeval 20 € (kaar-
dimakse võimalus). Alates 01.07 
piletid saadaval ka Piletilevis

24.08 kell 19.00 Lihula Kultuu- 
rimajas uus Eesti film „Apteeker 
Melchior: Viirastus”. Pilet 5 €, alla 
12 a mittesoovitatav

27.08 kell 11.00 Vatla mõisa 
juures Vatla VI mõisapäev

27.08 kell 20.00 Matsi sadamas 
muinastulede öö. Süütame lõkke 
Matsi sadamas. Võrgukuuris 
kutsub tantsule Irena&Ivar 
Hansen. Söök-jook Piilede Burks. 
Pilet 10 € (arveldamine sularahas)

Kultuurikavas võib toimuda muudatusi. Täpsem info: ajaleht.laaneranna.ee/kultuurikava
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PUKSIIRIABI
Avariiliste ja remonti 

vajavate sõidukite vedu

Autoromude ja muu 
tehnika vedu vanarauda

AUTOABI 
Uste avamine

Käivitamine 

Rehviabi

+ 372 505 3741  
Abi saabub Lihulast

tel 5564 5433
Argo Kaas

TASUTA KOERTE JA KASSIDE 
VAKTSINEERIMINEMARUTAUDI VASTU 

27.08.2022 PÄRNUMAAL 
 

Põllumajandus- ja Toiduamet viib 27.08.2022 läbi lemmikloomade vaktsineerimise kampaania 
Lääneranna vallas ning Pärnu linna Tõstamaa ja Audru osavaldades.  

 
 

AUDRU, TÕSTAMAA JA LÄÄNERANNA PIIRKOND 
Lavassare kauplus         10.00  Paadrema bussipeatus 10.00 Koonga bussipeatus          10.00 
Saari Alt-Sauna teeots   10.30  Varbla bussipeatus     10.30  Irta bussipeatus                 10.30 
Ridalepa bussipeatus     10.50   Kulli külaplats           11.05  Lõpe klubi parkla              11.00 
Jõõpre kauplus               11.10  Kastna bussipeatus     11.40  Kirbla kauplus                  11.50 
Oara bussipeatus            11.30  Tõhela rahvamaja      12.15  Lihula Jaama 4  parkla      12.30 
Malda bussipetus           11.50  Tõstamaa rahvamaja  12.55  Tuudi kauplus                    13.15 
Liiva bussipeatus           12.10  Seliste külatoa parkla 13.40  Virtsu Tööstuse tn parkla  13.50 
Ahaste põik                    12.35  Pootsi kauplus            14.05  Kõmsi rahvamaja              14.30 
Kärbu bussipeatus          13.00  Kavaru bussipeatus    14.35  Vatla bussipeatus              15.10 
Kihlepa bussipeatus       13.25  Liu bussipeatus          15.05 
Kõima Keskuse tee 20   13.50  Kirsimäe bussipeatus 15.30 
Lindi bussipeatus           14.10                         
Kabriste Kipperi sadam 14.35    
Saulepa Kirsi teeots       15.00 
Audru kiriku parkla       15.30      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Vaktsineeritav loom peab olema terve ning vähemalt 3 kuud vana!                            
Enne vaktsineerimist tuleks anda lemmikule 10 päeva varem ussirohtu!                  
Juhul, kui lemmikul on olemas pass või muu dokument, millesse vaktsineerimise 
andmed kanda, palume see kaasa võtta. Loomaomanik peab olema suuteline tagama 
looma ümbritsevatele ohutu fikseerimise vaktsineerimise ajaks. 

Koerte ja kasside vaktsineerimine on loomaomaniku poolt kohustuslik ja vajalik 
vähemalt iga kahe aasta tagant!    tеl. Nr 5168983 

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

SOL Baltics OÜ pakub tööd puhastusteenindajatele parvlae-
vadel Saaremaa või Hiiumaa liinil. Teeni 900 eurot kahe näda-
laga! Kindel tööandja, sotsiaalsed garantiid ja väljaõpe. Võimalik 
tulla ka suveasendajaks. Soovitavalt meretöö kogemusega. Uuri 
täpsemalt meie kodulehelt ww.sol.ee või helista meile 674 7399

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

Jalgratta remont Lihulas. Kontakt 523 6933 (Ants Urb)

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

       

      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 

 
 
 
 
 

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 

FB: EESTI TAMM OÜ

MURUNIIDUTEENUS

+372 53421623

EESTITAMMOU@GMAIL.COM

E E S T I  T A M M  O Ü


