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Lääneranna vallavanemaks valiti Ingvar Saare

L ääneranna Vallavolikogu erakorralisel 
istungil, 27. oktoobril valiti sala-

jase hääletamise teel 18 poolthäälega 
21-st Lääneranna vallavanemaks 
endine Kihnu vallavanem 
Ingvar Saare.

Enne otsuse tegemist oli 
igal volinikul võimalik 
esitada ainsale seatud 
kandidaadile kuni kaks 
küsimust. Võimalust 
kasutasid volikogu opo- 
sitsiooni kuuluvad Külli 
Raudsik, Andres Hirvela, 
Eeva Helme ja Meelis 
Malk. (Istungi täispikk 
salvestus koos küsimuste 
ja vastustega on lisatud 
veebilehele www.facebook.
com/laanerannavald/videos)

„Ingvar on uuendusmeelne, 
väga töökas, süsteemne ja põh-
jalik,” tunnustab Ene Täht volinike 
valikut. „Isikuomadustelt saab välja tuua 
Ingvari sõbralikkuse ja rahulikkuse.”

Vastvalitud vallavanemaga oli kodanikel võimalik tut-
vuda juba Lääneranna valla 5. aastapäevapeol 28. oktoobril 
Varbla rahvamajas.

Ingvar Saare oma tööst Läänerannas
Lääneranna vallavanema ametikoht 

on minu jaoks kahtlemata väljakut- 
se, sest valla arengukavas seatud 

eesmärgid on ambitsioonikad. 
Kirjas võivad need olla küll 

ainult mõne reaga, kuid teades 
töömahtu nende ridade ellu-
viimiseks, muudab see val-
lavanema töö põnevaks. 
Ene Täht ütles, et Lääneran-
nas peab vallavanem tööd 
tegema. Mulle sobib, sest 
varasemad 12 aastat Kihnu 
vallas ei olnud teistmoodi. 

Olen tasapisi tutvunud 
kohaliku eluoluga ja etteku-

jutus hakkab vaikselt tekkima. 
Tuleb tunnistada, et varasem 

kokkupuude Lääneranna valla- 
ga on olnud väike, kuid tundub, et 

inimeste rõõmud ja mured on sarnased 
igal pool, oma nüanssidega. Vallaelanikud 

on mind juba kenasti üles leidnud ning kõne-
sid ja e-kirju on erinevate teemadega seoses laekunud. 

Lääneranna vallas töötavad asjalikud inimesed ning saame 
koostöös mured lahendatud ja üheskoos tehtust rõõmu 
tunda.

Heakorrakonkursi tiitli
„Kaunis Lääneranna”
võitjad on selgunud

LK 2

Lääneranna vald tähistas
5. aastapäeva suure tänupeoga

R eedel, 28. oktoobril oli meil rõõm koos valla elanike ja heade koostööpart-
neritega tähistada Lääneranna valla esimest pisikest juubelit  – 5. aas-

tapäeva.

Vallavanem Ingvar Saarega saab ühendust mobiiltelefoni teel 511 9242 või 
e-posti aadressil ingvar.saare@laanerannavald.ee
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Lisaks vallajuhtide pidulikele kõnedele ja kontserdile jagati 
tunnustusi, avaldati heakorrakonkursi „Kaunis Lääne-
ranna” võitjad, lõigati lahti suur sünnipäevatort ning 
keerutati jalga.

Valla tähtpäevad toimuvad aasta-aastasse valla eri piirkon-
dades. Varasemalt on sünnipäevapidustused toimunud 
Lihulas (2018. ja 2019. aastal). 2020. aastal jäid pidustused 
pandeemilise olukorra tõttu ära ning lükati edasi 2021. 
aastasse, kui külalisi võõrustati Lõpel. Lääneranna valla 
juubelihõngulist 5. aastapäeva tähistati tänavu Varblas.

Aastapäevapeost võttis osa paarsada külalist
„Suurim rõõm oli näha, et külalisi saabus valla eri piirkon-
dadest,” tõi välja avalike suhete spetsialist Raahel Apsalon. 
„Paljud kiitsid ka uut valla sümboolikas stendi, mis edaspi-
digi leiab valla üritustel pildistamisseinana kasutust.”

Kontserdi andis vokaalansambel Greip ja tantsu keeru-
tati ansambel The Flangle muusika saatel. Külalistel oli 
võimalik tutvuda ja suhelda vastvalitud vallavanem Ingvar 
Saarega.

„Külaliste suur osavõtt oli tore üllatus,” kiitis kodanike 
aktiivsust Varbla Rahvamaja juhataja Anneli Lobjakas. „Ka 
pärast üritust tuli veel tänulikelt inimestelt häid sõnu nii 
ruumiseadete, ürituse ajakava kui juubelipidustusteks Raa-
heli poolt ette valmistatud slaidiesitluses fotonäituse kohta, 
mis kajastas lühiülevaadet valla viiest aastast.”

Tänukirjad
Volikogu esimehe Armand Reinmaa tervitusele järgnes val-
lavanem Ingvar Saare sõnavõtt, kes oma kõne lõpus andis 

üle tänukirja Ene Tähele. Seejärel andis 
Täht koos avalike suhete spetsialist 
Raahel Apsaloniga üle oma ameti- 
ajal allkirjastatud valla autasuks 
olevad tänukirjad, nentides, 
et tänu on vähim, mida saab 
inimesele anda.

Tänukirja juures oli kingituseks 
ajaloolise Läänemaa piirkonna 
uurimusi koondava raamatusarja 
„Vana-Läänemaa ajaloo radadel” 
neljas osa, mida esitleti alles 11. sep-
tembril. Raamatu on koostanud möö-
dunud aastal Muinsuskaitseameti elutööpreemia pälvinud 
Mati Mandel.

„Kaunis Lääneranna” tunnustused
Heakorrakonkursi komisjoni esimees Tiina Lobja andis 
koos komisjoni liikme Raahel Apsaloniga üle Lääneranna 
valla heakorrakonkursi auhinnad ning tiitlid „Kaunis 
Lääneranna” viiele heakorrakonkursi võitjale kategoo-
riates: elamud tiheasustuses, maakodud, äri- ja tootmis- 
hooned, maastikuobjektid ja avalik ruum.

Lääneranna Vallavalitsus tänab suurepärase 
koostöö eest kõiki juubelipeosse panustajaid!

Suur galerii Lääneranna valla 5. aastapäeva tähistamisest 
Varbla Rahvamajas on lisatud Lääneranna valla sotsiaal-
meedialehele www.facebook.com/laanerannavald
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M aikuus välja kuulutatud Lääneranna valla heakor-
rakonkursi „Kaunis Lääneranna” tulemused on 

selgunud ja 28. oktoobril – Lääneranna valla 5. aastapäeval 
– tunnustati pidulikult valla kaunimate kinnistute oma-
nikke.

Konkurss kuulutati välja kuues kategoorias: elamud 
tiheasustuses, maakodud, kortermajad, äri- ja tootmis- 
hooned, maastikuobjektid ja avalik ruum. Komisjon otsus-
tas kortermajade kategoorias tunnustust mitte välja anda, 
kuna tähtaegselt ei esitatud ühtegi kandidaati ning tähtaja 
pikendamisel oli ainus esitatud kandidaat juba möödunud 
aastal auhinna võitnud kortermaja.

Lääneranna valla heakorrakonkursi eesmärk on innusta-
da omanikke korrastama oma kinnistuid, et seeläbi aidata 
kaasa Lääneranna valla meeldivamaks elukohaks muut-
misele.

23. augustil külastas vallavalitsuse moodustatud hindamis-
komisjon kõiki konkursile esitatud kinnistuid.

Tiitli „Kaunis Lääneranna” 2022. aasta võitjad
Lääneranna Vallavalitsus kinnitas 05.10.2022 korraldusega 
Lääneranna valla 2022. aasta heakorrakonkursi võitjateks 
järgmiste kategooriate parimad:

 » Elamud tiheasustuses – Girta Päärson ja Olev Kaas: 
Metsa 29, Virtsu alevik;

 » Maakodud – Lea ja Arne 
Mäger: Võilille talu, Tuudi küla;

 » Äri- ja tootmishooned – Vesta 
Värkstuba (Wesand OÜ), Virtsu alevik;

 » Maastikuobjektid – Nedrema puisniit (Riigimetsa 
Majandamise Keskus);

 » Avalik ruum – Oidrema külaplats (MTÜ Oidrema Küla-
selts).

Täname kõiki konkursil osalenud Lääneranna valla kinnis-
tute omanikke ning konkursile kandidaatide esitajaid!

Kauneim elamu tiheasustuses – Girta Päärson ja Olev 
Kaas: Metsa 29, Virtsu alevik

Korrastatud, läbimõeldud avar ja maitsekalt õhuküllane 
kaunilt hooldatud aed. Eraldi veesilm ja 
grillimaja.

Kauneim maakodu – Lea ja Arne 
Mäger, Võilille talu, Tuudi küla

Läbimõeldud liigirohke aiaku-
jundus ning eraldi tarbe- ja 
iluaed, pojengide sordirohkus. 
Keskkonda hästi sobitatud kõrval-
hooned ja lõkkealus.

Heakorrakonkursi tiitli „Kaunis Lääneranna” 
võitjad on selgunud | Raahel Apsalon 

Lääneranna valla heakorrakonkursi komisjoni liige
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E esti Kunstikoolide Liidu õppeülesannete konkursil 
kunstiõpetajatele saavutas Lihula Muusika- ja Kunsti- 

kooli õpetaja Kea Pelapson II koha tööga „Storage almost 
full” (tõlkes: [nuti]seadme maht on peaaegu täis). Õppe- 
ülesande käigus käsitlesid õpilased digiprügi teemat. 

Pelapson tuli teist aastat järjest vabariiklikul õppeülesan-
nete konkursil esikolmikusse. Parimatele on auhinnaks 
preemiareis. Möödunud aastal saavutas ta I koha.

Õppeülesannete konkurss 
„Kunst vs. konn”
–See oli kunstiõpetaja loodud õppeülesanne õpilastele,” 
rääkis Lihula Muusika- ja Kunstikooli direktor Piia Saak. 
„Kõik õpilased mõtlesid digiprügi probleemile ja väljen-
dasid oma tundeid erinevas vormingus: video, GIF-fail, 
fotod jm.”

Tutvu kunstiõpetaja loodud õppeülesandega Lääneranna 
Teataja veebilehel ajaleht.laaneranna.ee

Kea Pelapson pälvis Eesti Kunstikoolide
Liidu konkursil II koha

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

Pildil Kea Pelapson 
Foto: erakogu

Kauneim äri- ja tootmishoone – 
Vesta Värkstuba (Wesand OÜ), 

Virtsu alevik

Stiilipuhas ja keskkonda 
sobituv hoone üldise välis-
ilmega sobitatud ajastutruu 
väljapanek, kus on kasu-

tatud rohkelt põllu- ja lõike-
lilli. Ajalugu väärtustav kauba 

eksponeerimine poes ja väljas-
pool seda.

Kauneim avalik ruum –
Oidrema külaplats (MTÜ 
Oidrema Külaselts)

Lastesõbralik ja sportimis-
võimalustega tagasihoidlikult, 

kuid kaunilt heakorrastatud 
ala. Möödasõitjate tähelepanu 

köidab muuseumina kasutatav 
korrastatud veetorn. Külaplats 

leiab laialdast kasutamist nii spor-
divõistluste kui külapidude korraldamisel.

Kauneim maastikuobjekt – Nedrema puisniit (Riigimetsa 
Majandamise Keskus)

Üks suuremaid Eestis ja kogu 
Euroopas asuvaid omataolisi 
pärandkooslusi, kus saab 
nautida looduse ilu ja lii-
girikkust. Matkarada 
rajaäärsete põnevate puit-
skulptuuridega ja grillres-
tiga lõkkekoht.

Tiitli „Kaunis Lääneranna” auhin-
nad on kujundanud Ain Saare ja val- 
mistanud K.MET AS.

Suur galerii ja kinnistute hindamiskriteeriumid on avalda-
tud Lääneranna Teataja veebilehel ajaleht.laaneranna.ee.

N ovembrikuu esimesel nädalavahetusel toimusid 
Kalevi Spordihallis kahekordse olümpiavõitja 

Kristjan Palusalu XXXIII mälestusvõistlused Kree-
ka-Rooma ja vabamaadluses, kus Lääneranna spordikooli 
esindanud Eerik Pank saavutas kõige suuremate vägilaste 
ehk kuni 130-kiloste Kreeka-Rooma maadlejate hulgas 
pronksmedali.

Eesti Maadlusliidu ja Eesti Spordiselts Kalevi korraldata- 
vale võistlusele oli tulnud osalejaid 12 riigist ning tegem-
ist oli ülemaailmse maadlusföderatsiooni UWW kalender-
plaani kuuluva võistlusega, kuhu pääsevad ainult riikide 
esindusmeeskondade liikmed.

Eerik Pank osales ühe 
suurima osalejate arvuga 
kaalukategoorias
Virtsust pärit Eeriku kontole jäi kaks matšivõitu (vastased 
Fardin Anosheh, SWE ja Pijus Baldysius, LTU) ning esi-
meses poolfinaalis üks kaotus võistlustel II koha saavuta-
nud Saksamaa sportlasele Franz Richterile.

III koha auhinnaks oli diplom, medal ning 100 € auhinna- 
raha. 

Eerik Pank saavutas ülemaailmsel
maadlusvõistlusel III koha

Piltidel vasakult ülevalt: poe väljapanek Vesta Värks-
toas (Foto: Raahel Apsalon), KossuÖö võistlus Oidrema 
külaplatsil (Foto: Merike Pikkmets) ning vaade Nedrema 
puiniidule ja parklale (Foto: Viktor Tund)

Pildil Eerik Pank autasustamisel 
Foto: Lääneranna Spordikool
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Väärt asjad ei sünni üleöö!

J uba aasta eest, kui Kõmsi Külaseltsi Kogukonnakes- 
kus oli saanud uued aknad, uksed ning katuse, algas 

Hooandja keskkonnas kampaania hoone fassaaditöödeks 
vajaliku raha kogumiseks.

Tänu 208 inimese panusele saadi kokku summa, millest 
piisas maja madalama osa korda tegemiseks, ülejäänud 
hoone fassaaditöid toetas Lääneranna Vallavalitsus projek-
titoetusega ja Kõmsi Külaselts omapanusega. Eelkõige tänu 
kahe mehe suurele tööle, aga ka paljudele vabatahtlikele, 
on maja tänaseks päikeseliselt säravkollane ja kordades 
soojem kui kunagi varem.

Kui veel käesoleva aasta oktoobris oli hoone 
sisemusest vaid visioon ja joonised, siis 

nüüdseks on hoone sisetööd alanud. 
Püsti on kõik seinad ja olemas on 

joonistele märgitud n-ö karbid. 
See kõik näeb välja veel vägevam 
kui ette kujutada võis. Ehitustööd 
jätkuvad, et tulevikus saaks kogu-
konnakeskuses pidada üritusi ja 

pered ning vabatahtlikud saaks 
käia saunas tervist parandamas jne. 

Siseseinte ehitamist rahastas MTÜ 
Hanila Toetusgrupp ja omaosaluse aitasid 

katta Lääneranna vald ning Kõmsi Külaselts. 

Järgmiseks suureks väljakutseks on elektritööd. Koos suu-
dame kõike!

Jõusaal

S uvel saime rõõmustava 
teate, et Kõmsi Külaseltsi 

toimetused on kõnetanud saate 
„Abikäsi” meeskonda ja nad 
sooviks aidata ühel kogukonnal 
unistustele lähemale liikuda. 

Pärast põhjalikku arutelu ja olukorraga tut-
vumist otsustati, et nad aitavad korda teha jõusaali. Oktoob- 
ri keskel alanud tööde tulemusel sai meie kogukond lisaks 
remonditud ruumile täisvarustusega jõusaali. Nüüd 
ootame huvilisi seda jõusaali kasutama (täpsem info Kõmsi 
Külaseltsi Facebooki lehel).

Aitäh saatele „Abikäsi” ja kõikidele toetajatele, abilistele ja 
vabatahtlikele!

Valmistume pühadeks!

I gaühel meist on võimalus 
luua pühadeks silmailu ja 

jõulumaagiat, olgu selleks kau-
nistatud koduaken või aed, või 
hoopis aktiivsete külaelanikega 
koos püsti pandud ühine jõulu-
puu.

Kutsume sel aastal meie valla inimesi 
lisaks ühistele jõulupuudele kaunistama kodukohta ka  loo-
duslikest materjalidest isetehtud jõulupärgadega.

Kõmsi kõminad |

ELU

Pildil 11.09.2022 ajalooklubi Tõnu- 
Andrus Tannbergi ettekanne tsaariaegse 

sõjaväekohustuse ajaloost Eestis  
Foto: erakogu

Populaarse Lihula Ajalooklubi ettekanded 
2023. aastal

L ihula mõisas koos käiv ajalooklubi on kogunud po- 
pulaarsust. Pole olnud harvad juhud, kui kuulama 

koguneb 40–50 inimest ja Lihula muuseumi eestvõttel 
vastremonditud mõisasaali on vaja toole juurde tuua.

Saali remondi ajal saime kasutada Kaitseliidu Lihula 
Üksikkompanii ruume. Selle eest suur tänu!

Järgmise aasta kava on endiselt mitmekesine!

22. jaanuaril räägitakse arheoloogiliste uuringute ajaloost 
Eestis.

Veebruaris loodame kajastada ajaloo õpetamise praegust 
seisu koolides, märtsis aga rääkida sellest, milline oli usuelu 
olukord Eestis sõja-aastatel.

Siiani pole palju juttu tehtud 
väikelinnadest viimase sõja algul 
– aprillis see võimalus ajalooklubis 
avaneb.

Maikuusse oleme planeerinud aga ülevaate baltisaksa kul-
tuuripärandist Eestis.

Sügishooaeg algab septembris ülevaatega sellest, milline oli 
väliseestlaste osa Eesti iseseisvuse taastamisel.

Oktoobris räägitakse sõjahaudade uurimise uuematest 
tulemustest, novembris aga sellest, kuidas toimus Eesti 
NSV valitsemine nõukogude ajal.

Esinejateks on enamasti jälle Tartu Ülikooli ja muuseu-
mide tuntud ajaloolased.

Meie Lihula |

Lilia Urb 
Karuse Mälumängu sekretär

Mati Mandel 
Ajalooklubi eestvedaja
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Pildil loodavasse keskusesse ehitatud jõusaal 
Foto: erakogu
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Arvo Asule pühendatud liikumisõhtu 
Metskülas

M ida on vaja selleks, et ühel kõledal novembriõhtul 
saaks ühes kauges ääremaa nurgas kokku nii palju 

liikumisrõõmu täis inimesi, nagu 5. novembril Metskülas 
Arvo Asu liikumisõhtul juhtus?

Ega täpset retsepti ei teagi aga komponente võib aimata.

Kindlasti on vaja ühte eriti inspireerivat inimest, nagu 
Arvo Asu, kes oma eeskuju ja järjepideva toetusega sport-
likele noortele on nii palju liikumislusti seemet külvanud. 

Vaja on veel midagi erilist, nagu Metsküla Algkool, mis 

suudab hoida ja kasvatada 
tugevat kogukonda, kelle seas 
leidub inimesi nii taoliste 
ürituste korraldamiseks kui 
lihtsalt kaasatulemiseks.

Oluliseks komponendiks on 
loomulikult midagi maitsvat 
nagu kringlid, mille teinud Võilille 
Köök.

Ja juhtus nii, et sel aastal kuulus retsepti ka Metsküla rah-
vamaja, pakkudes kõikidele vapratele jooksulõpetajatele 
pimeduse, vihma ja tuule eest sooja, valget ja kodust var-
jupaika.

Metsküla
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Pildil vasakult: Arvo Asu ja Pille Kaisel 
Foto: Metsküla Rahvamaja

Pildil naisrahvatantsurühm Haniale 35. aastapäeva 
kontsert-peoõhtul / Foto: Mariann Peksar

L aupäeval, 22. oktoobril toimus üle-eestiline rahva- 
majade päev teemal „Kultuur. Haridus. Kogukond”.

Päeva eesmärk oli tõsta fookusesse rahvamaja kui rahvus-
liku identiteedi hoidja ja elukestvat õppimist võimaldav 
koht, et suurendada inimeste teadlikkust ja luua eeldused 
rahvamajade arenguks.

S ellel päeval sai Varbla rahvamajas osaleda avatud lau-
luproovides, õpitoas, panna oma teadmised proovi- 

le mälumängus või hoopis vahetada ideid koosviibimisel. 

Päevaga alustati kell 11 ja kõik huvilised olid suure rõõmuga 
oodatud!

K õmsi rahvamajas toimus Kõmsi rahvamaja ja tant-
surühm Haniale 35. aastapäevale pühendatud kont-

sert-peoõhtu.

Naisrahvatantsurühm Haniale kontserdil esines lisaks 
sünnipäevakollektiivile ka külaliskollektiiv Vigala 
Meeskoorike. Sündmuse meeldejäävamaks muutmiseks 
oli kohal SelfiJAAMA fotokiosk ning lauda kaunistas sün-
nipäevatort! 

Külaliskohviku ja baarina oli avatud Hr Aleksandri kok-
teili- ja õlletuba.

Rahvamajade päev Varblas ja Kõmsil

T õstamaa hooldekodus tähistas 30. novembril  oma 
100. sünnipäeva Aliide Riistop. 

Varasemalt elas  Aliide talus Läänemaal, mis teda tänini 
Lääneranna vallas mäletab.

Oma vanuse kohta on Aliide väga hea tervise juures – käib 
ilma abivahenditeta ja ei kasuta prille; vajab ainult tervist 
hoidvaid vitamiine luudele ja nägemisele. Aliide saab hästi 
hakkama kõigi oma igapäevatoimingutega.

Lemmiktegevuseks on õmblemine, millega ta oma päevi 
sisustab. Eluolu ja maailmas toimuvaga hoiab ennast kursis 
televiisori vahendusel ja teistega suheldes. 

Aeg-ajalt tunneb ta igatsust 
selliste vanade eestiaegsete 
toitude järele nagu reheasjus 
tehtud kruubipuder ja kuiva-
tatud soolarääbis. Oma noorust 
meenutab ta hea meelega ja 
räägib sellest suure õhinaga, kui 
leiduks ainult kuulajaid.

Ajalehtedest on lemmikuteks kodukandi lehed Lääne Elu ja 
Lääneranna Teataja.

Palju õnne ja jätkuvalt head tervist, Aliide!

Aliide Riistop tähistas 100. sünnipäeva!
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Virtsu uudised
Pildil hingedepäeva teeõhtu ja albumite 

vaatamine Virtsu rahvamajas 
Foto: Gerda Toming

ELU

K irjanik Karl Ristikivi sündis 16. oktoob- 
ril 1912 Saulepi vallas, Varbla kihel-

konnas, mis praeguste piiride järgi kuulub 
Lääneranna valla alla.

Tema sünnitalu on teada, kuid seda ei saa 
tema koduks pidada, sest tema ema, kes oli 
taluteenija, elas koos oma pojaga paljudes 
kohtades, kus parajasti õnnestus tööd saada.

Karl Ristikivi koolitee
See algas Varbla koolis ja jätkus Tallinna 
Poeglaste Kaubanduskoolis. 1942. aastal 
lõpetas ta Tartu Ülikooli geograafia erialal.

Et oli alanud II maailmasõda ja Eestis oli 
Saksa valitsus, otsustas ta jätta oma kodu-
maa ja põgenes 1943. aastal Soome ning 
läks sealt edasi Rootsi. Elas kuni surmani 
19. juulil 1977 Stockholmi linnas. Maeti esi-
algu Stockholmi Metsakalmistule. Et tal ei 
olnud perekonda, hoolitses tema hauaplatsi 
eest kohalik Eesti kirjanike organisatsioon. 
Ajapikku jäi aina vähemaks neid inimesi, 
kes oleks olnud suutelised hauda korras hoidma ja nii otsus-
tati urn tema põrmuga Eestisse ümber matta.

Pidulik jumalateenistus toimus Eesti Apostliku Õigeusu 
Kiriku Paadrema Püha Kolmainu kirikus 2017. aastal. Urn 
asetati maamulda Paadrema kalmistule tema ema haua kõr-
vale (Ema Liisu Ristikivi eluaastad olid 1878 kuni 1941).

Karl Ristikivi kirjanduslik tegevus 
algas 1930ndatel aastatel
1930ndatel avaldas ta jutte ja vesteid ajakir-
janduses, aga esimese tunnustuse sai laste- 
raamatutega.

Oma romaanides kujutab ta eluolu sõjaeelses 
Eestis, ajalooteemalisi sündmusi ja inimese 
üksindust.

Karl Ristikivi mälestuse jäädvustamiseks 
püstitati tema 75. sünniaastapäeval, 16. 
oktoobril 1987. aastal Varbla kooli õuele 
mälestuskivi, mille autoriteks on arhitekt 
Ike Volkov ja kunstnik-skulptor Ants 
Mölder. Et oli nõukogude aeg, mil välismaale 
läinud haritlased olid põlu all, ei saadud 
raha tööde tegemiseks riiklikest fondidest. 
Sellele vaatamata koguti summa kokku kir-
janiku austajate seas korraldatud korjan-
duse toel. Veelgi enam, kivi avamise amet-
likku osa püüti takistada; näiteks ei lubatud 
kooliperel sellest osa võtta.

Mälestuskivil on read ühest tema luuletusest „…kojuigat-
sus, kauguseigatsus, kahte harusse kasvav puu…”

Tartus, tema viimases elukohas, on majal mälestustahvel ja 
sisustatud kortermuuseum.

Kirjaniku sünniaastapäeva puhul on Varbla raamatukogus 
avatud näitus tema kirjatöödest.

Varbla kihelkonnas sündinud
Karl Ristikivi sünnist möödus 110 aastat | Endel Raudkivi 
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Virtsu Rahvamaja esimene tegevusaasta
Kristiina Mägi 
Virtsu rahvamaja juhataja

S ee aasta on möödunud tõesti kiirelt ja ka sündmusi 
olnud omajagu: pidusid, väljasõite, vestlusringe, 

töötubasid jne. 

Lisaks Virtsu traditsioonilistele üritustele on jõudumööda Lisaks Virtsu traditsioonilistele üritustele on jõudumööda 
katsetatud ja proovitud, mis võiks veel huvi pakkuda ja katsetatud ja proovitud, mis võiks veel huvi pakkuda ja 
rõõmu teha. Kui tagasi mõeldes proovida midagi konk-rõõmu teha. Kui tagasi mõeldes proovida midagi konk-
reetset välja tuua, siis see pole üldsegi lihtne; emotsioone reetset välja tuua, siis see pole üldsegi lihtne; emotsioone 
on kuhjaga! Ägedad on olnud koduvalla huvituurid, millega on kuhjaga! Ägedad on olnud koduvalla huvituurid, millega 
soovime kindlasti jätkata.soovime kindlasti jätkata.

Meil on olnud väga toredad ja lõbusad peod. Esinemas on Meil on olnud väga toredad ja lõbusad peod. Esinemas on 
käinud Viljo Tamme ja Agu Tammeorg, Reet Linna, Impro-käinud Viljo Tamme ja Agu Tammeorg, Reet Linna, Impro-
teater, Mait ja Mikko Maltis jt. Küllap algul tekitas nii teater, Mait ja Mikko Maltis jt. Küllap algul tekitas nii 
mõneski võõristust, et kuidas küll kooli saalis pidu pidada, mõneski võõristust, et kuidas küll kooli saalis pidu pidada, 
aga kõik, kes on käinud, on rahule jäänud. Korraldaja ei aga kõik, kes on käinud, on rahule jäänud. Korraldaja ei 
ole kunagi päris objektiivne hindaja, aga professionaalseid ole kunagi päris objektiivne hindaja, aga professionaalseid 
esinejaid ma pigem usun ja nemad on kõik kiitnud, kui tore esinejaid ma pigem usun ja nemad on kõik kiitnud, kui tore 
rahvas ja vahvad peod meil on olnud. Viimati ütles Mikko rahvas ja vahvad peod meil on olnud. Viimati ütles Mikko 
Maltis, et vahel käib ja mängib kuskil ja vaatab igavlevaid Maltis, et vahel käib ja mängib kuskil ja vaatab igavlevaid 
inimesi ja mõtleb, et miks seda küll teeb. Ja siis, tulles selli- inimesi ja mõtleb, et miks seda küll teeb. Ja siis, tulles selli- 
sele peole nagu meie oma, saab aru, miks.sele peole nagu meie oma, saab aru, miks.

Viimastest üritustest oli üks Viimastest üritustest oli üks 
meeleolukamaid hingedepäeva meeleolukamaid hingedepäeva 
teeõhtu koos Virtsu Muuseumi teeõhtu koos Virtsu Muuseumi 
albumite vaatamisega. See kinni-albumite vaatamisega. See kinni-
tas taas kord, kui oluline on inimes-tas taas kord, kui oluline on inimes-
tel lihtsalt koos käia, kodust välja tel lihtsalt koos käia, kodust välja 
tulla ja teiste inimestega koos olla... tulla ja teiste inimestega koos olla... 
juttu ajada, naerda, mõelda häid mõtteid.juttu ajada, naerda, mõelda häid mõtteid.

Selle aasta lõppu mahub ka veel nii mõndagi. Rõõm on 8. Selle aasta lõppu mahub ka veel nii mõndagi. Rõõm on 8. 
detsembril võõrustada Mihkel Rauda, kes tuleb tutvustama detsembril võõrustada Mihkel Rauda, kes tuleb tutvustama 
oma uut raamatut ja jagama meiega omi laule ja lugusid. oma uut raamatut ja jagama meiega omi laule ja lugusid. 
18. kuupäeval on kõik oodatud Virtsu jõuluturule – nii 18. kuupäeval on kõik oodatud Virtsu jõuluturule – nii 
müüma-ostma kui ka lihtsalt mõnusalt aega veetma. Loo-müüma-ostma kui ka lihtsalt mõnusalt aega veetma. Loo-
detavasti saab olema sama meeleolukas, kui möödunud detavasti saab olema sama meeleolukas, kui möödunud 
aastal. 23. detsembril toimub meie oma jõulupidu „Jõulud aastal. 23. detsembril toimub meie oma jõulupidu „Jõulud 
sõpradega”. Selle sisu on lihtne: sõbrad laval ja sõbrad saalis sõpradega”. Selle sisu on lihtne: sõbrad laval ja sõbrad saalis 
meeleolukalt aastat kokku võtmas. Laval on meie oma valla meeleolukalt aastat kokku võtmas. Laval on meie oma valla 
inimestega seotud ansamblid ja loodame, et ka jõuluvana inimestega seotud ansamblid ja loodame, et ka jõuluvana 
leiab meie juurde tee.leiab meie juurde tee.

Kindlasti on sellest aastast kaasa võtta suur ja soe tänu-Kindlasti on sellest aastast kaasa võtta suur ja soe tänu-
tunne ja väga-väga palju toredaid hetki seoses inimeste tunne ja väga-väga palju toredaid hetki seoses inimeste 
abivalmiduse ja mängulustiga. Kõik, keda oleme appi abivalmiduse ja mängulustiga. Kõik, keda oleme appi 
palunud, on ka appi tulnud. Pigem on palumine vahel palunud, on ka appi tulnud. Pigem on palumine vahel 
raske. Suur-suur aitäh teile, kes olete osalenud, aidanud, raske. Suur-suur aitäh teile, kes olete osalenud, aidanud, 



7L Ä Ä N E R A N N A  T E ATA J A  /  N r  1 0  ( 5 5 )  2 0 2 2

teinud või ka lihtsalt hea sõnaga kaasa elanud. Püüame ja teinud või ka lihtsalt hea sõnaga kaasa elanud. Püüame ja 
toimetame vaikselt edasi. Siinkohal julgustan kõiki oma toimetame vaikselt edasi. Siinkohal julgustan kõiki oma 
soovidest, mõtetest ja ideedest teada andma. Mis pakub soovidest, mõtetest ja ideedest teada andma. Mis pakub 
huvi, mida ühiselt teha saaks, keda esinema kutsuda, mil-huvi, mida ühiselt teha saaks, keda esinema kutsuda, mil-
liseid õpitubasid korraldada. Küll me koos midagi välja liseid õpitubasid korraldada. Küll me koos midagi välja 
mõtleme... kui mitte kohe, siis ühel heal päeval kindlasti! mõtleme... kui mitte kohe, siis ühel heal päeval kindlasti! 
Samamoodi on oodatud kriitika, ikka selleks, et saaks Samamoodi on oodatud kriitika, ikka selleks, et saaks 
parem ja mõnusam ning rohkem meie enda moodi... et elu parem ja mõnusam ning rohkem meie enda moodi... et elu 
oleks hele ja huvitav ja õnnelik.oleks hele ja huvitav ja õnnelik.

Liitlasüksuste tehnika väljanäitus
Raahel Apsalon 
Lääneranna Teataja toimetaja

E esti NATO liitlasüksused läbisid Lihulat ja Virtsut 
teel Saaremaal toimunud tankitõrjeõppusele Töllu 

rusikas.

Sellega seoses kutsusid Kaitseliidu üksused Lääneranna 
vallas kõiki huvilisi 20. oktoobril osa saama Lihula peatäna-
val toimunud tehnika väljanäitusesest, kus olid esindatud 
tankid (sh Challenger 2), buldooser, soomustransportöörid 

ning soomustatud veokid, mis oli vaid väikene osa sel-
lest, mida britid, kanadalased ja prantslased sel päeval 
eksponeerisid.

„Lihulas toimunud liitlasvägede tehnika väljanäitusele me 
kohale ei sõitnud. Kasutasime hoopis juhust ja vaatasime 
neid Virtsu sadamas,” rääkisid Virtsu Kooli eestvedajad. 
„Olid ikka vägevad masinad küll!”

O ktoobrikuu viimasel reedel tähistasid Kaitseliidu 
Lääne malev 105. ja Naiskodukaitse Lääne Ring-

kond 94. aastapäeva.

Pidulikule kontsert-aktusele olid oodatud kõik organisat-
sioonide liikmed koos kaaslasega. Traditsiooniliselt algas 
sündmus hümni ühislaulmisega, millele järgnes aasta jook-
sul enim silma paistnute ergutamine. Tunnustused kätte 
antud, jätkus pidu kontserdi ja kaasahaaravate mängudega.

Kaitseliidu Lääne maleva Lihula üksikkompanii liikmetest 
tunnustati järgmiseid isikuid:

 ◦ Reimo Reimer – Kaitseliidu teenetemedali II klass

 ◦ Kevin Kelder – Kaitseliidu ülema tänukiri

 ◦ Kristina Kukk – Kaitseliidu ülema tänukiri ja meene

 ◦ Valdo Lomp ja Kalev Sinimäe – Lääne maleva teene-
temärk

 ◦ Martin Valk – Lääne maleva pealiku hinnaline kin-
gitus

Naiskodukaitse (NKK) ergutas tänavu järgmiseid Lõu-
na-Läänemaa jaoskonna liikmeid:  

 ◦ Raili Küttmann – NKK Lääne ringkonna tänukiri 
ja hinnaline kingitus meditsiini erialavõistlusel III 
koha saavutamise eest

 ◦ Triin Pärnpuu ja Kaja Lotman – NKK Lääne ring-
konna tänukiri

P idulikul aktusel kuulutati välja Lääne maleva 2022. 
aasta kaitseliitlase kandidaat, kelleks sai Lihula 

üksikkompanii liige, kapral Margus Viipsi.

Viipsi sõnul on nii jagu kui rühm, kuhu ta Lihula üksikkom-
paniis kuulub, ühtsed ning just seetõttu tänab ta eeskätt 
selle juhtkonda ja kaasvõitlejaid suurepärase koostöö eest. 
„See tunnustus on meile kõigile! Eesti eest, surmani!”

Tunnustati Lääneranna vallas tegutsevaid
kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid | Kristina Kukk 

Lihula üksikkompanii teavituspealik

Pildil Virtsu Kooli õpilased Virtsu sadamas liitlasvägede tehnikat vaatamas 
Foto: Aire Arge

Foto: Markus Sein
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Ü RO on nimetanud 25. novembri naistevastase vägi-
valla vastu võitlemise päevaks, mille eesmärk on 

teadvustada naiste vastu suunatud vägivalla eri vorme 
ning juhtida tähelepanu nende ennetamisele.  

Naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivallal on mitmeid 
eri vorme. Lisaks füüsilisele, seksuaalsele, psühholoo-
gilisele ning majanduslikule vägivallale on tänapäeval 
järjest enam tulnud päevakorda kübervägivald, mille alla 
kuuluvad muuhulgas küberahistamine, mittekokkuleppe-
line ja pealesunnitud pornograafia, soopõhised solvangud 
ja kiusamine, seksuaalne väljapressimine, vägistamis- ja 
tapmisähvardused, pahatahtlike veebimaterjalide otsimine 
ja avaldamine ning inimkaubandus elektrooniliste vahen-
ditega. 

Sõltumata vägivalla avaldumise vormist, on see igal juhul 
taunitav ning parim viis vägivalla tõkestamiseks on sellest 
rääkida, sest vägivald kasvab vaikuses.  

Naistevastane vägivald on ebavõrdsete võimusuhete ilming 
ning selle negatiivne mõju ei avaldu mitte üksnes naistele, 
vaid ka perekondadele ja kogukonnale – tervele ühiskon-
nale. Eestis on füüsilist, seksuaalset ja vaimset vägivalda 
kogenud pea iga kolmas naine.  

Abi on olemas 
Kui sinu, su lähedase või tuttava suhtes on tarvitatud 
vägivalda või sul on soov sel teemal selgust ja infot saada, 
siis kutsume sind pöörduma naiste tugikeskusesse. Naiste 
tugikeskuses on sulle abiks pika kogemusega, professio- 
naalsed ja hinnanguvabad nõustajad. Naiste tugikeskuses 
pakutakse:  

 ◦ esmast kriisinõustamist. Kuulame su ära, usume ja 
toetame sind ning räägime, millist abi võid saada; 

 ◦ nõustamist, mis aitab sul juhtunuga toime tulla. Hin-
dame sinu turvariske, koostame tegevusplaani, seletame 
sulle sinu õigusi ning aitame suhelda teiste ametiasu- 
tustega; 

 ◦ psühholoogilist nõustamist. Toetame sinu emotsionaal-
set heaolu ja edasist hakkamasaamist;  

 ◦ juriidilist nõustamist. Anname sulle esmast õigusabi, 
aitame koostada vajalikke dokumente ning toetame sind 
kohtuprotsessis;  

 ◦ turvalist ajutist majutust. Kui sa ei saa jääda oma seni-
sesse elukohta ning teine turvaline koht puudub, saad sa 
peatuda ka lastega meie juures. 

Naiste Tugikeskusesse oled oodatud koos lastega. Pöör-
dumisel ja nõustamisel võid jääda anonüümseks. Teenus 
on tasuta ning kättesaadav 24/7. Iga aasta saab naiste tugi- 
keskusest abi ligi 2000 naist.  

„Seal tugikeskuses võttis üks naisterahvas vastu telefoni ja 
noh... ta kuulas kõigepealt mu mure ära, mure oli muidugi pikk 
ja lai ja segane, aga ta kuulas väga ilusti ära ja me rääkisime 
vist peale seda kolm-neli tundi järjest. Ta lohutas, ta andis 
nõu, ta üritas minu seda pinget igal võimalikult moel maan-
dada. Ta näitas, et tal on minu jaoks aega, ta ei kiirustanud 
kuskile, et seda kõnet lõpetada, ta tundis huvi kõige vastu.“ 

Pärnumaal saad pöörduda 
Pärnu naiste tugikeskuse poole telefonil 5398 1620 või 5365 
0260 või kirjalikult naistevarjupaik@gmail.com. Lisainfot 
leiad veebilehelt naistevarjupaik.ee. 

Lisaks on kõigile Eesti inimestele abiks üleriigiline ohvri-
abi kriisitelefon 116 006, mis pakub ööpäevaringset kriisi- 
nõustamist, annab infot õiguste ja abivõimaluste kohta 
ning viib abivajajaid kokku õigete spetsialistidega. Rohkem 
infot palunabi.ee.   

Vägivald kasvab vaikuses, kuid abi on alati olemas! 
Andrea Kink 
Sotsiaalkindlustusameti naistevastase vägivalla teenuse juht „Ma mõtlesin, et mulle vastatakse, et helistage nädala või 

kahe pärast, et äkki siis on mõni koht vaba. 
Aga tegelikult anti kohe vajalikud telefonid, 

helistasid ise tagasi, kutsusid ja ütlesid, kuhu tulema peab.“ 

Kaasava eelarve rahvahääletus on lõppenud 
ning vallaelanikud oma valiku teinud

V äga tasavägise hääletuse tulemusel õnnestus MTÜ 
Oidrema Külaseltsil esitatud ettepanekuga tuua 

enim rahva hääli Oidremale, Koongasse, Paadremale ja 
Vatlasse, kuhu plaanitakse tuleval aastal rajada väli- 
lauatennise lauad eeldatava kogumaksumusega 6868 €. 
 
Lääneranna vallas esimest korda välja kuulutatud kaasava 
eelarve suurus on 2023. aasta eelarves 5000 €.

„Vallavalitsus kinnitab nüüd korraldusega elluviimisele 
kuuluva idee, mille viib 2023. aastal ellu ettepaneku 
tegija,” selgitab edasisi toiminguid avalike suhete spetsia- 

list Raahel Apsalon. „Lääneranna 
Vallavalitsus sõlmib seejärel idee 
elluviijaga lepingu, kus märgitakse 
elluviimiseks eraldatud summa ja kir-
jeldatakse lepingu esemena idee elluviimisega saavutatav 
tulemus.”

Asula(te)sse, kuhu on investeeritud kaasava eelarve toel, 
ei saa uut kaasava eelarve ettepanekut esitada järgnevas 
kahes taotlusvoorus.

Lisainfo: www.laanerannavald.ee/kaasav-eelarve.
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TEATED

L ääneranna vallas tähistati 15. oktoobril esimese ava-
liku varjumiskohana Lihula Muusika- ja Kunstikool 

aadressil Tallinna mnt 25, Lihula linn. Varjumiseks sobi-
lik ruum asub hoone keldrikorrusel.

Avalikud varjumiskohad on mõeldud lühiajaliseks var-
jumiseks kõigile abivajajatele, kes on ootamatu ohu korral 
kaitsetult tänaval ega saa varjuda kiiresti kodus või tööko-
has. Varjumine tähendab inimeste kiiret paiknemist ohu-
statud alal asuvasse siseruumi, et kaitsta nende elu ja ter- 
vist. Kui inimesed juba on mingis hoones sees, siis tuleb 
neil sinna ka jääda (nt kodu, töökoht, kool), võimalusel var-
juda keldrikorrusele ning järgida edasisi juhiseid.

Avalike varjumiskohtade asukohad peavad 
olema teada nii omavalitsusele kui elanikele
Need on tähistatud tsiviilkaitse märgiga. Märk (sinine 
kolmnurk oranžil taustal) tähendab, et antud hoonet ei 
tohi hävitada ega rünnata ning tulenevalt 12. augusti 1949 
Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 (I) rahvusvaheliste rel-

vakonfliktide ohvrite kaitse lisaprotokol-
list sellise tähisega märgistatud objek-

tide või hoonete ründamine sõjalisel 
eesmärgil võrdub sõjakuriteoga.

Sõjaolukorra puhul satuvad peami- 
se tule alla strateegilised punktid 
(linnad). Sestap on sellistes oludes 
võimalusel mõistlik linnast ära 

sõita.

Tsiviilisikul on sel juhul ohutum olla Tsiviilisikul on sel juhul ohutum olla 
maapiirkonnas kui linnas.maapiirkonnas kui linnas.

  

Lääneranna vald asub hajaasustatud alalLääneranna vald asub hajaasustatud alal
Lihulas, Lääneranna valla ainsas linnas, on esimene avalik Lihulas, Lääneranna valla ainsas linnas, on esimene avalik 
varjumispunkt märgistatud ning ootamatu ohu korral varjumispunkt märgistatud ning ootamatu ohu korral 
lühiajaliseks varjumiseks on Päästeamet selle üle kontrol-lühiajaliseks varjumiseks on Päästeamet selle üle kontrol-
linud ja tähistanud.linud ja tähistanud.

Muudes piirkondades on parim võimalik variant selgitada Muudes piirkondades on parim võimalik variant selgitada 

välja oma kodus või läheduses asuvad sobivaimad var-välja oma kodus või läheduses asuvad sobivaimad var-
jumiskohad.jumiskohad.

Soovitatav on teha naabritega koostööd.  

Eluhoone kelder on esimene koht, kuhu kodus olev inimene 
saab vajadusel varjuda. Samas on kasulik teada, et parem 
varjumiskindlus on paneelmaja raudbetoonist maa all asuv 
kelder. Eeldus on aga see, et pääseb keldrisse ning see on teh-
nilises mõttes korras – et oleks piisavalt kandvaid vaheseinu, 
mis vähendab varisemisvõimalust. Ideaalis võiks keld- 
ril olla mitu väljapääsu. See, et kelder oleks prahist ja tar-
betust kraamist vaba, on oluline ka tuleohutuse aspektist.

Puidust majade või ühepereeramute puhul on ohu korral 
mõistlikum liikuda ohutusse piirkonda, sest need hooned 
ei sobi varjumiseks.

Avalike varjumiskohtade sobivuse on 
Päästeamet üle kontrollinud
Avalike varjumiskohtade valiku puhul on lähtutud Avalike varjumiskohtade valiku puhul on lähtutud 
põhimõttest, et varjumispaik on maa all, raudbetoonist põhimõttest, et varjumispaik on maa all, raudbetoonist 
ja ilma akendeta või kergesti kaetavate akendega. Var-ja ilma akendeta või kergesti kaetavate akendega. Var-
jumiseks sobivad maa-alused parkimismajad, paneelma-jumiseks sobivad maa-alused parkimismajad, paneelma-
jade keldrikorrused, tugevamate ja massiivsemate kiviehi- jade keldrikorrused, tugevamate ja massiivsemate kiviehi- 
tiste keldrikorrused.tiste keldrikorrused.

„Varjumiskohtade kaardistamine ja märgistamine on väike „Varjumiskohtade kaardistamine ja märgistamine on väike 
osa tööst, mis tuleb ära teha, et tõsta elanike valmisolekut ja osa tööst, mis tuleb ära teha, et tõsta elanike valmisolekut ja 
võimekust kriisidega hakkama saada,” tõdeb Lääne pääste-võimekust kriisidega hakkama saada,” tõdeb Lääne pääste-
keskuse juht Heiki Soodla. „Kriisis elamine on saamas meie keskuse juht Heiki Soodla. „Kriisis elamine on saamas meie 
uueks reaalsuseks ja me kõik peame sellega kohanema. Kui uueks reaalsuseks ja me kõik peame sellega kohanema. Kui 
oleme ette valmistatud, tuleme kriisiolukorras paremini oleme ette valmistatud, tuleme kriisiolukorras paremini 
toime.”toime.”

Elanikud saavad varjumise vajadusest teada SMSi teel, Elanikud saavad varjumise vajadusest teada SMSi teel, 
Eesti Rahvusringhäälingu kanalite kaudu, samuti võivad Eesti Rahvusringhäälingu kanalite kaudu, samuti võivad 
ohust teada anda alarmsõidukite sireenid.ohust teada anda alarmsõidukite sireenid.

Tulevikus on sireenidel põhinev ohuteavituse süsteem Tulevikus on sireenidel põhinev ohuteavituse süsteem 
plaanis luua suurematesse asulatesse. Juhised, kuidas plaanis luua suurematesse asulatesse. Juhised, kuidas 
ohu olukorras käituda, leiab „Ole valmis!” kodulehelt ja ohu olukorras käituda, leiab „Ole valmis!” kodulehelt ja 
samanimelisest mobiilirakendusest:samanimelisest mobiilirakendusest: www.olevalmis.ee www.olevalmis.ee

Lääneranna vallas tähistati 
esimene avalik varjumiskoht | Mikk Luuk 

Lihula päästekomando pealik
Raahel Apsalon 
Avalike suhete spetsialist

Pildil hoone Lihulas aadressil Tallinna mnt 25. Oranži Pildil hoone Lihulas aadressil Tallinna mnt 25. Oranži 
ringiga on tähistatud avaliku varjumiskoha sissepääs  ringiga on tähistatud avaliku varjumiskoha sissepääs  

Foto: Raahel ApsalonFoto: Raahel Apsalon

P eagi algav 2023. aasta toob kaasa mõned head 
uudised meie eakatele. 

Aasta alguses kasvab pensionite baasosa 20 euro võrra. See 
kasvatab pea kõigi pensionisaajate pensioni, välja arvatud 
eripensionäride oma.

1. jaanuarist hakkab kehtima ka teine oluline muudatus, 
mis puudutab vanaduspensioniealisi. Nimelt on 2023. aas-
tast vanaduspensioniikka jõudnud inimestele maksuvaba 

tulu võrdne keskmise pensioniga ehk 704 eurot. See summa 
ei muutu pensioni kasvades ega ka siis, kui pensionär jätkab 
tööl käimist. Suurem tulumaksuvaba summa tähendab, et 
kõik vanaduspensioniealised, kelle pension on järgmisel 
aastal üle 500 euro, saavad jaanuarist kätte pisut rohkem 
raha. Pensioni brutosummaga saab tutvuda riigiportaalis 
www.eesti.ee valides „Minu andmed“ -> „Toetused ja pen-
sionid“ -> „Mulle arvestatud pensioni, toetuste ja hüvitiste 
vaatamine“. Sotsiaalkindlustusameti infotelefon: 612 1360.

Pensioniikka jõudnute maksuvaba tulu tõuseb 704 euroni
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Lääneranna Vallavalitsuse otsused | Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. oktoober – 10. november 2022 toimus 
kuus Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks 

toimingutele, nagu õpilase sõidukulude hüvitamine, 
maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine 
ja korrastamine, projekteerimistingimuste määramine, 
ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, korraldatud jäät-
meveoga liitumise kohustusest vabastamine, puurkaevu 
asukoha määramine, jäätmete ühise kogumismahuti 
kasutamine, hajaasustuse programmi kasutamise aruande 
heakskiitmine, otsustati järgmist:

 » Imatra Elekter AS esitas Lääneranna Vallavalitsusele 
taotluse isikliku kasutusõiguse omandamiseks Äila 
külas Lääneranna vallale kuuluval Raatsiotsa tee kin-
nistul, et kehtestada tehnovõrgu talumiskohustus 
elektripaigaldise kaitsevööndis. Tähtajatut isiklikku 
kasutusõigust taotletakse olemasoleva 10 kV õhuliini, 
olemasoleva 0,4 kV õhuliini ja olemasolevale 0,4 kV 
maakaabelliini kasutamiseks maa-alal suurusega 483 
m². Nõustuti Imatra Elekter AS-i kasuks isikliku kasu-
tusõiguse seadmisega. Isiklik kasutusõigus on tähtajatu, 
kulud tasub Imatra Elekter AS. 

 » Oksjoniportaalis osta.ee korraldati Oidrema külas asuva 
korteriomandi Külavahe vkt 6–3 enampakkumine kahel 
korral. Korteri alghind oli 1000 eurot, kordusenampak-
kumisel alandati hinda 30% ehk 700 euroni. Enampak-
kumised nurjusid pakkumiste puudumise tõttu. Kaebusi 
enampakkumise läbiviimisele ei esitatud. Kordusenam-
pakkumine tunnistati nurjunuks ja korter otsustati 
müüa otsustuskorras hinnaga 490 eurot. Otsustuskor-
ras esimesena soovi avaldanud isikuga sõlmitakse ostu-
müügileping ühe kuu jooksul.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas oksjoniportaalis 
osta.ee enampakkumise moodulkorstna müügiks. Tehti 
61 pakkumist. Kaebusi enampakkumise läbiviimisele 
ei  esitatud. Edukaks tunnistati kõrgeima ostuhinnaga 
pakkumus, 1780 eurot.

 » OÜ Lihula Soojuse tegevusalad on katlamajade, 
soojusvõrkude ja soojussõlmede ehitamine, haldamine, 
käitamine, rekonstrueerimine ja remontimine, hoo-
nete küttesüsteemide hooldamine ja remontimine. 
OÜ Lihula Soojuse ülesandeks on olnud Lihula linna 
kaugküttevõrgu varustamise soojusenergiaga. Lääne-
ranna vallas on veel katlamajasid, mille haldamine 
on otstarbekas üle viia ühtsele juhtimisele ning OÜ 
Lihula Soojusel on olemas katlamajade haldamiseks 
vajalik kompetents. Otsustati laiendada OÜ Lihula 
Soojuse majandustegevuse piirkonda ning anda hal-
damiseks Lääneranna valla omandis olevad järgmised 
katlamajad:  Koonga, aadressiga Koonga küla, Valla/8; 
Kõmsi I, aadressiga Kõmsi küla, Kõmsi tee 14; Kõmsi II, 
aadressiga Kõmsi küla, Keskuse tee 3; Lõpe, aadressiga 
Lõpe küla, Klubi; Varbla, aadressiga Varbla küla, Valla- 
maja/1; Vatla, aadressiga Vatla küla, Vatla mõis/3; 
Virtsu I, aadressiga Virtsu alevik, Pargi tn 5; Virtsu II, 
aadressiga Virtsu alevik, Pargi tn 4. 

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas lihthankemenet-
lusega riigihanke „Mobiilse generaatori soetamine”. 
Pakkumuskutse saadeti neljale ettevõttele. Hankele 
esitas oma pakkumuse üks ettevõtja. Edukaks tunnistati 
OÜ Varutoide (16464204) pakkumus, maksumusega 
22 668 eurot.

 » Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri: Ilona ja Jaak Kastepõllule  Sakste 
Maja väga hea koostöö ja Lääneranna valla hallatavate 
asutuste toetamise eest; MTÜ Paadrema Külaseltsile 

külaelu ja kodukandi kultuurielu edendamise eest; 
Kõmsi Külaseltsile külaelu ja kodukandi kultuurielu 
edendamise eest; Metsküla Kultuuriühingule külaelu ja 
kodukandi kultuurielu edendamise eest; Virtsu Vilist-
laste MTÜ-le Virtsus lastele vaba aja veetmise võima-
luste loomise eest; MTÜ-le Jänistvere Külad külaelu 
edendamise ja noortele vaba aja veetmise võimaluste 
loomise eest;  Salevere Küla Seltsile kodukandi kultuu- 
rielu edendamise eest; Hanila Laulu- ja Mänguseltsile 
kodukandi kultuurielu edendamise eest; Saulepi Küla-
seltsile külaelu ja kodukandi kultuurielu edendamise 
eest; Kirbla Külaseltsile külaelu ja kodukandi kultuu- 
rielu edendamise eest; Vana-Läänemaa Ajaloo Selt-
sile Lihula Ajalooklubi loengusarja korraldamise eest; 
MTÜ-le Lihula Muusikapäevad kultuurielu edendamise 
eest; Vanalinna MTÜ-le merekultuuri eestvedamise 
ja hoidmise eest; Ants Välimäele teatrietenduse „Ai, 
velled“ projekti juhtimise eest; Raul Targamaale Virtsu 
kultuurielu edendamise eest; Tiina Hirvelale kauaaegse 
südamega tehtud sotsiaaltöö eest Lääneranna vallas 
ning seoses juubelisünnipäevaga; Ene Tähele südamega 
tehtud töö, laiapõhjalise Lääneranna valla juhtimise ja 
kõiki osapooli kaasava koostöö eest.

 » Kinnitati Varbla Kooli hoolekogu 2022/2023. õppeaas-
taks alljärgnevalt: Kertu Tambre – põhikooli lastevane-
mate esindaja, Eve Arusalu – kooli toetava organisat-
siooni ja vilistlaste esindaja, Ulrike Reeder – põhikooli 
lastevanemate esindaja, Monika Hale – lasteaiarühma 
lastevanemate esindaja, Erik Schapel – põhikooli laste- 
vanemate esindaja, Marge Eensalu – põhikooli õpeta-
jate esindaja, Aime Krüüger – lasteaiarühma õpetajate 
esindaja, Margit Merila – kooli pidaja esindaja.

 » Konkurentsiamet kooskõlastas OÜ Lihula Soojuse taot-
luse tõsta Lihula linna kaugküttevõrgu soojusenergia 
müügi piirhinda 68,01 €/MWh, millele lisandub käibe-
maks. Eelmine piirhind oli 57,71 €/MWh. Hinnatõus 
on tingitud esmajärjekorras soojusenergia tootmiseks 
kasutatava kütuse (hein, hakkpuit) ja elektri hinnatõu-
sust. Kinnitati OÜ Lihula Soojuse soojusenergia müügi-
hinnaks alates 15.11.2022 68,01 €/MWh. Hinnale lisan-
dub käibemaks. 

 » Korraldatakse avalik konkurss Lihula Lasteaia direktori 
ametikoha täitmiseks. Konkursil osalemise avalduste 
esitamise tähtajaks määrati 16.11.2022. Avaldused esit-
ada Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, 90302 Lihula 
linn, Pärnu maakond või e-posti aadressile vallavalit-
sus@laaneranna.ee. Teade konkursi läbiviimise kohta 
ja kandidaadile esitatavad nõuded, avaldatakse Lääne-
ranna valla ajalehe veebilehel ajaleht.laaneranna.ee ja 
valla veebilehel laanerannavald.ee. 

 » Elektrilevi OÜ esitas taotluse sundvalduse seadmi- 
seks Rädi külas asuvale Iganõmme kinnisasjale. Sund-
valduse seadmise eesmärk on talumiskohustuse keh- 
testamine avalikes huvides vajaliku 0,4 kV pingega 
elektrimaakaabelliini ehitamiseks ja kasutamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndis. Iganõmme kinnisasjal 
taotletakse sundvalduse kehtestamist ligikaudu 309 m² 
suurusel maa-alal. Iganõmme kinnisasja omanikuna 
on kinnistusraamatusse kantud Metsatalu OÜ, Lääne-
ranna Vallavalitsus saatis Metsatalu OÜ-le teate, milles 
paluti arvamust sundvalduse seadmise kohta. Metsa-
talu OÜ on esitatud ehitusprojekti ja sellekohase sund-
valdusega nõus. Ka Lääneranna Vallavalitsus nõustus 
sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Rädi 
külas asuvale Iganõmme kinnisasjale.

OMAVALITSUS
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 » Eraldati mittetulundusliku tegevuse projektitoetust 
järgmistele ühingutele: Salevere Küla Seltsi projektile 
„Pikavere Jõulumeloodia kontsert-õhtusöök 2022“, 
1000 eurot; naisrahvatantsurühm Haniale (seltsing) 
projektile „Naisrahvatantsurühm Haniale 35. sünnipäe-
vakontsert“, 425 eurot; Virtsu Vilistlased MTÜ pro-
jektile „Toolid Virtsu Kooli aulasse“, 1328 eurot; Kõmsi 
Külaseltsi projektile „Üritused iga ilmaga“, 1016 eurot. 

 » Kinnitati Lihula Lasteaia hoolekogu 2022/2023. 
õppeaastaks alljärgnevalt: Ilona Loos – Pesamunade 
rühma vanemate esindaja, Jaana Saun – Rõõmupallide 
rühma vanemate esindaja, Ragne Kalmet – Sipsikute 
rühma vanemate esindaja, Tiina Kõllamaa – Lepatrii- 
nude rühma vanemate esindaja, Jekaterina Kamarik – 
Lottede rühma vanemate esindaja, Pille Kast – õpetajate 
esindaja, Saima Soobard – valla esindaja.

 » Kinnitati Lihula Gümnaasiumi hoolekogu 2022/2023. 
õppeaastaks alljärgnevalt: Ruth Kalde – põhikooli- 
õpetajate esindaja, Heli Raavel – gümnaasiumiõpeta-
jate esindaja, Carmen Katriine Särak – õpilaste esindaja, 
Lilia Urb – põhikooliõpilaste vanemate esindaja, Anneli 
Pikkmets – põhikooliõpilaste vanemate esindaja, Peeter 
Idvani – põhikooliõpilaste vanemate esindaja, Karin 
Aruots – põhikooliõpilaste vanemate esindaja, Alice 
Reisel – gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja, Maret 
Tikan – HEV õpilaste vanemate esindaja, Pille Bekmann 
– kooli toetava organisatsiooni esindaja, Janar Sõber – 
kooli toetava organisatsiooni esindaja, Tauno Mihklepp 
– tugispetsialistide esindaja, Jaak Kastepõld – vilistlaste 
esindaja, Tiina Lobja – kooli pidaja esindaja.

 » Elektrilevi OÜ esitas taotluse sundvalduse seadmi- 
seks Rädi külas asuvale Nõmmekolde kinnisasjale, 
eesmärgiks talumiskohustuse kehtestamine avalikes 
huvides vajaliku 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini 
ja elektriliitumiskilbi ehitamiseks ning kasutamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndis. Nõmmekolde kinni-
sasjal taotletakse sundvalduse kehtestamist ligikaudu 
4 m² suurusel maa-alal. Nõmmekolde kinnisasja ühiso-
manikud ja Lääneranna Vallavalitsus andsid nõusoleku 
elektripaigaldise ehitamiseks ja sundvalduse seadmi- 
seks elektripaigaldise talumiskohustuse kehtesta-
miseks.

 » Lääneranna vallas Vanamõisa külas asuval Undiaugu 
katastriüksusel asub elamu, mille viimane omanik ei 
ole Lääneranna Vallavalitsusele teada. Ehitise pereme-
hetuse selgitab välja kohalik omavalitsus, kes hindab 
ehitist ja võtab selle arvele. Algatati peremehetu ehitise 
hõivamise menetlus ning selgitatakse välja Undiaugu 
katastriüksusel asuva elamu peremehetus. Hõivatava 
ehitise, selle asukoha ning viimase teadaoleva oma-
niku kohta avaldatakse teade väljaandes Ametlikud 
Teadaanded ja ajalehes Pärnu Postimees.

 » Lääneranna Vallavalitsus on 31.08.2022 korralduse 
nr 527 punktis 1 teinud kirjavea katastriüksuse tun-
nuse kirjutamisel. Kirjavea esinemine haldusakti sisu 
ei mõjuta. Tegu on haldusmenetluse seaduse mõistes 
ilmse ebatäpsusega. Parandatakse Lääneranna Valla-
valitsuse 31.08.2022 korralduse nr 527 „Sihtotstarbe ja 
kohaaadressi määramine Adra katastriüksuse jagami-
sel” punktis 1 katastritunnus „41102:002:0065”, asen-
dades selle katastritunnusega „41101:002:0065”.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldab vallavara võõran-
damiseks enampakkumise järgmistele varadele: 

1. ½ kinnistu kaasomandist lähiaadressiga Tallinna mnt 
68, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 
mis paikneb katastriüksusel 41101:001:0578, regis-
triosa number 646505, pindalaga 2020 m², sihtots- 
tarve elamumaa. Vara müügi alghind 3000 eurot, 

tagatisraha 300 eurot. 

2. 10 m³ puidukütte hoidmise punker. Vara müügi alg- 
hind 800 eurot, tagatisraha 80 eurot.

3. Kahetoaline korteriomand Vassaku 2, Pagasi küla, 
Lääneranna vald. Korteriomand asub elamus 
ehitisregistri koodiga 1005005715, katastriüksu-
sel 41102:001:0227, kinnistusraamatu registriosa 
number 17268350. Vara müügi alghind 100 eurot, 
tagatisraha 10 eurot. 

4. Kahetoaline korteriomand Vassaku 4, Pagasi küla, 
Lääneranna vald. Korteriomand asub elamus 
ehitisregistri koodiga 1005005715, katastriüksu-
sel 41102:001:0227, kinnistusraamatu registriosa 
number 17268550. Vara müügi alghind 100 eurot, 
tagatisraha 10 eurot. 

5. Korteriomand Vassaku 7, Pagasi küla, Lääneranna 
vald. Korteriomand asub elamus ehitisregistri koodi- 
ga 1005005715, katastriüksusel 41102:001:0227, kin-
nistusraamatu registriosa number 17268850. Vara 
müügi alghind 100 eurot, tagatisraha 10 eurot. 

6. Kahetoaline korteriomand Vassaku 8, Pagasi küla, 
Lääneranna vald. Korteriomand asub elamus 
ehitisregistri koodiga 1005005715, katastriüksu-
sel 41102:001:0227, kinnistusraamatu registriosa 
number 17268950. Vara müügi alghind 100 eurot, 
tagatisraha 10 eurot.

7. Kinnistu lähiaadressiga Puhtu tee 1, Virtsu alevik, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond, mis paikneb 
katastriüksusel 19502:003:0097,  registriosa number 
1376832, pindalaga 4173 m², sihtotstarve tootmis-
maa. Vara müügi alghind 15 000 eurot, tagatisraha 
1500 eurot.

8. Kinnistu lähiaadressiga Kooli, Kirbla küla, Lääne-
ranna vald, Pärnu maakond, mis paikneb katastriük-
susel 43001:001:1239, registriosa number 2738432, 
pindalaga 12 624 m², sihtotstarve maatulundusmaa. 
Vara müügi alghind 20 000 eurot, tagatisraha 2000 
eurot.

9. Kinnistu lähiaadressiga Kõrtsi, Kirbla küla, Lääne-
ranna vald, Pärnu maakond, mis paikneb katastriük-
susel 43001:001:1240, registriosa number 22171350, 
pindalaga 8191 m², sihtotstarve maatulundusmaa. 
Vara müügi alghind 20 000 eurot, tagatisraha 2000 
eurot.

10. Kinnistu lähiaadressiga Õppuse, Kirbla küla, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond, mis paikneb 
katastriüksusel 43001:001:1241, registriosa number 
22171450, pindalaga 3,56 ha, sihtotstarve maatulun-
dusmaa. Vara müügi alghind 12 400 eurot, tagatis-
raha 1240 eurot.

Enampakkumised korraldatakse internetioksjonite 
keskkonnas www.osta.ee kehtivusega 21 päeva ja 
enampakkumistest teavitatakse Lääneranna valla vee-
bilehe kaudu.

 » Kinnitati Lääneranna Vallavalitsuse 24.10.2022 põhi-
vara mahakandmise akt, mille alusel kantakse valla-
valitsuse põhivaradest maha teeviidad, valveseadmed 
Koonga lasteaias, sülearvuti HP Folio 9770M ja katel 
LUK-50-SH, kogusummas 16 683,82 eurot. 

 » Kooskõlastati 1. septembrist 2022 Lõpe Kooli tööta-
jate koosseis alljärgnevalt: direktor (Koonga ja Lõpe 
kool) 1,0 ametikohta, õpetaja (põhiharidus) 4,86 ameti-
kohta, õpetaja (alusharidus) 2,0 ametikohta, õpetaja abi 
(alusharidus) 1,0 ametikohta, muusikaõpetaja (alusha-
ridus) 0,2 ametikohta, liikumisõpetaja (alusharidus) 0,1 
ametikohta, kokk 1,0 ametikohta, köögi abitööline 0,75 
ametikohta, koristaja 1,0 ametikohta.

 » Kooskõlastati 1. septembrist 2022 Koonga Kooli töötajate 
koosseis alljärgnevalt: õpetaja (põhiharidus) 7,55 ameti-
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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

kohta, õpetaja (alusharidus) 2,0 ametikohta, õpetaja abi 
(alusharidus) 2,0 ametikohta, muusikaõpetaja (alusha-
ridus) 0,2 ametikohta, pikapäevarühma õpetaja 0,75 
ametikohta, kokk 1,0 ametikohta, köögi abitööline 1,0 
ametikohta, koristaja 2,0 ametikohta.

 » Elektrilevi OÜ esitas Lääneranna vallale taotluse Lihula 
linnas asuva Tallinna mnt 85 kinnisasja koormamiseks 
sundvaldusega. Sundvalduse seadmise eesmärk on 
talumiskohustuse kehtestamine avalikes huvides vaja-
liku elektrialajaamade vahelise sideliini ehitamiseks 
ja kasutamiseks sideliini kaitsevööndis, mille suurus 
Tallinna mnt 85 kinnisasjal on 12 m². Lääneranna Val-
lavalitsusele andis Maa-amet arvamuse, et nõustub 
sundvalduse seadmisega ja esitas tingimused, mille 
kajastamist Maa-amet sundvaldust seadvas haldusaktis 
soovib. Lääneranna Vallavalitsus peab Maa-ameti esi-
tatud tingimusi põhjendatuks ja lisas need korralduse 
punktidesse. Otsustati nõustuda sundvalduse seadmi- 
sega Elektrilevi OÜ kasuks Lääneranna vallas Tallinna 
mnt 85 kinnisasjale katastritunnusega 43001:001:0137, 
kinnistu nr 11050857. Sundvaldusega koormatava maa-
ala plaan on korralduse lisa.

 » Anti üürile valla omanduses olev kolmetoaline eluruum 
aadressil Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lõpe küla, 
Lõpe keskus 4–11, arvestusliku pinnaga 68,7 m². Üürni-
kuga sõlmitakse tagasiulatuvalt tähtajaline üürileping 
01.11.2022 kuni 30.04.2023.

 » Tunnistati kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 
26.10.2022 korraldus nr 741 „Eluruumi üürilepingu 
lõpetamine”.

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 27.04.2022 korral-
duse nr 305 „Lääneranna valla tervise ja heaoluprofiili 
koostamise algatamine” punkti 2 ja sõnastati see järg-
miselt: „2. Moodustada töögrupp Lääneranna valla ter-
vise- ja heaoluprofiili koostamiseks järgmises koossei-
sus: Esimees: Ingvar Saare 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 
vastutav isik, Marelle Minn, sotsiaaltöö spetsialist, 
Margus Källe planeeringute spetsialist, Eero Sahk info-
kommunikatsiooni peaspetsialist, Eeva Helme volikogu 
sotsiaalkomisjoni aseesimees.“

 » Kinnitati Lääneranna valla kriisikomisjoni koosseis 
alljärgnevalt: Ingvar Saare – Lääneranna vallavanem, 
kriisikomisjoni esimees; Martin Tee – Lääneranna valla 
teede ja transpordispetsialist, kriisikomisjoni aseesi-
mees; Margus Källe – Lääneranna valla planeeringute 
spetsialist, kriisikomisjoni liige; Jane Mets – Lääne-
ranna Vallavalitsuse liige, haridus-, kultuuri- ja sotsiaal- 
osakonna juhataja, kriisikomisjoni liige;  Urmas Osila 
– Lääneranna Vallavalitsuse liige, majandusosakonna 
juhataja, kriisikomisjoni liige;  Andrus Aruots – Kait-
seliidu Lääne Maleva Lihula üksikkompanii esindaja, 
kriisikomisjoni liige; Mikk Luuk – Päästeameti Lihula 
päästekomando pealik, kriisikomisjoni liige; Tauno Tähe 
– MTÜ Hanila Tuletõrjeselts juhatuse esimees, kriisi-
komisjoni liige; Tõnu Viherpuu – AS Matsalu Veevärk 
võrgumeister, kriisikomisjoni liige; Evelin Engel-Lepp 
– Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri Pärnu 
politseijaoskonna Pärnumaa piirkonnagrupi piirkon-
napolitseinik Lääneranna vallas, kriisikomisjoni liige; 

Raahel Apsalon – Lääneranna valla avalike suhete 
spetsialist, kriisikomisjoni liige. Tunnistati kehtetuks 
Lääneranna Vallavalitsuse 30.03.2022 korraldus nr 233 
„Lääneranna valla kriisikomisjoni koosseisu kinnita-
mine”.

 » Kutsuti tagasi SA Lääneranna Hoolekanne nõukogust 
Ene Täht ja nimetati SA Lääneranna Hoolekanne nõu-
kogu liikmeks viieks aastaks tema eelneval nõusolekul 
Ingvar Saare.

 » Parandati Lääneranna Vallavalitsuse 02.11.2022 korral-
dust nr 767 „Tallinna mnt 85 kinnisasjale sundvalduse 
seadmine Elektrilevi OÜ kasuks”. Korralduse esimeses 
lauses ja resolutsiooni osa 1. punktis valesti kirjutatud 
tekst „kinnistu nr 11050857” asendati tekstiga „kinnistu 
nr 13109050”.

 » Koonga valla ja OÜ Uue-Oidremaa vahel sõlmiti 
13.11.2017 põllumajandusmaa rendileping tähtajaga 
01.04.2023. Lepinguga võttis OÜ Uue-Oidremaa rendile 
Koonga vallale kuuluva Külaväljaku kinnistu koossei-
sus oleva põllumajandusmaa suurusega 4,17 ha. OÜ 
Uue-Oidremaa esitas Lääneranna Vallavalitsusele aval-
duse, milles soovis jätkata Külaväljaku katastriüksuse 
põllumajandusmaa kasutamist pärast kehtiva põlluma-
jandusmaa rendilepingu tähtaja möödumist. Vallakant-
selei korraldab OÜ Uue-Oidremaaga põllumajandusliku 
rendilepingu sõlmimise Lääneranna vallale kuuluva 
Külaväljaku katastriüksuse koosseisus oleva põlluma-
jandusmaa välja rentimiseks. 

 » Elektrilevi OÜ esitas Lääneranna Vallavalitsusele taot-
luse sundvalduse seadmiseks Saulepi külas asuvale 
Kandlemäe kinnisasjale. Koos taotlusega esitati Kandle-
mäe kinnisasja omaniku nõusolek taotletava sundval-
duse seadmiseks. Sundvalduse seadmise eesmärk on 
talumiskohustuse kehtestamine avalikes huvides vaja-
liku 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ehitamiseks 
ning kasutamiseks elektripaigaldise kaitsevööndis. 
Kandlemäe kinnisasjal taotletakse sundvalduse kehtes-
tamist ligikaudu 34 m² suurusel maa-alal. Lääneranna 
Vallavalitsus andis välja korralduse, seada Elektrilevi 
OÜ kasuks sundvaldus Lääneranna vallas Saulepi külas 
Kandlemäe kinnisasjal.

 » Kinnitati Koonga Kooli hoolekogu 2022/2023. õppeaas-
taks alljärgnevalt: Eve Lember – lasteaia lastevanemate 
esindaja, Sandra Saul – lasteaia lastevanemate esindaja, 
Laura Sohv – lasteaia lastevanemate esindaja, Siljan 
Kasela – lasteaia lastevanemate esindaja, Ronald Treu-
mann – kooli lastevanemate esindaja, Eneli Mitt – kooli 
lastevanemate esindaja, Janika Annerviek – kooli laste- 
vanemate esindaja, Kristo Minn – kooli lastevanemate 
esindaja, Liis Välimäe – kooli lastevanemate esindaja, 
Kairi Burk – lasteaiarühma õpetajate esindaja, Karin 
Roosileht – kooli õpetajate esindaja, Andres Hirvela – 
vilistlaste esindaja, Andri Annerviek – toetavate orga- 
nisatsioonide esindaja, Hardi Pikkmets – kooli pidaja 
esindaja.

 » Kinnitati Virtsu Kooli hoolekogu 2022/2023. õppeaas-
taks alljärgnevalt: Jüri Mõniste – õppenõukogu 
esindaja, Karin Tali – lasteaiaõpetajate esindaja, Ireen 
Kelder – lastevanemate esindaja (lasteaed), Ats Vamper 
– lastevanemate esindaja (lasteaed), Aliette Suvi – laste- 
vanemate esindaja (kool), Reelika Bormann – laste- 
vanemate esindaja (kool),  Daile Kürsa –  lastevanemate 
esindaja (kool), Kaja Kõllama – lastevanemate esindaja 
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27. oktoobril 2022 toimus Lääneranna Vallavolikogu II 
koosseisu neljateistkümnes istung, kus osales 21 vallavo-
likogu liiget. Päevakorda kinnitati 4 punkti. Vastu võeti 
4 otsust.

 » Lääneranna vallavanemaks valiti Ingvar Saare.

 » Lääneranna Vallavalitsuse koosseisu kinnitati valla-
vanem Ingvar Saare ja liikmeteks Urmas Osila ja Jane 
Mets.

 » Lääneranna valla esindajateks Pärnumaa Omavalit-
suste Liidu üldkogusse nimetati Lääneranna vallava-
nem Ingvar Saare ja tema asendusliikmeks vallavalit-
suse liige Jane Mets.

 » Lääneranna valla esindajateks Eesti Linnade ja Valdade 
Liidu üldkoosolekule nimetati Lääneranna vallavanem 
Ingvar Saare ja tema asendusliikmeks vallavalitsuse 
liige Urmas Osila.

 » Lääneranna valla esindajaks Eesti Linnade ja Valdade 
Liidu volikogusse nimetati Lääneranna  vallavanem 
Ingvar Saare ja tema asendusliikmeks volikogu esimees 
Armand Reinmaa.

10. novembril 2022 toimus Lääneranna Vallavolikogu II 
koosseisu viieteistkümnes istung, kus osales 17 vallavo-
likogu liiget. Päevakorda kinnitati 6 punkti. Vastu võeti 3 
otsust ja 2 määrust.

 » Otsustati nõustuda Pärnu mnt 8a kinnisasjast (kinnistu 
nr 2753232, katastritunnus 41201:007:0037) ligikaudu 
3214 m² suuruse maatüki ja Pärnu mnt 4a kinnisasjast 
(kinnistu nr 21576250, katastritunnus 43001:001:0669) 
ligikaudu 3760 m² suuruse maatüki võõrandamisega 
Elering ASile hinnaga 6,67 €/m².

 » Otsustati kinnitada vallavanem Ingvar Saare asetäit-
jaks tema volituste ajaks vallavalitsuse liige Jane Mets 
ja maksta talle vallavanema ülesannete täitmise eest 
vallavanema töötasu.

 » Otsustati kiita heaks Lääneranna valla ja mittetulun-
dusühingu Pärnumaa Ühistranspordikeskus vahel sõl-
mitav halduslepingu projekt sotsiaaltranspordi korral-
damiseks Lääneranna vallas ning volitati vallavanemat 
Ingvar Saaret alla kirjutama halduslepingule.

 » Kiideti heaks arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“.

 » Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määruses nr 3 
„Lääneranna Vallavalitsuse põhimäärus“ tunnistati 
kehtetuks punktid, mis sätestavad teeninduskeskuste 
pidamise nõude.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 8. detsembril 2022.

Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidajaLääneranna Vallavolikogu otsused |

(kool), Karin Madisson – kooli toetava organisatsiooni 
esindaja, Meelis Malk – kooli vilistlaste esindaja, Eda 
Männilaan – kooli pidaja esindaja.

 » Lõpetati Lihula Vallavalitsuse ja MTÜ Lihula Rah-
vakunstiselts vahel 30.09.2013 sõlmitud vara tasuta 
kasutamise leping poolte kokkuleppel alates 01.11.2022. 
MTÜ-le Lihula Rahvakunstiselts anti tähtajatult kasu-
tusse Lihula mõisas olev esimese korruse ruum üldpin-
naga 30,6 m². Avaliku kasutamise- ja rendileping sõlmi-
takse tagasiulatuvalt 01.11. 2022.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas 2022.a hankeplaani 
alusel avatud hankemenetlusega riigihanke (viitenum-
ber 255839) „Talihooldusteenus Lääneranna valla koha-
likel teedel ja tänavatel 2022–2026”, et tagada valla 
teedel nõuetekohane talihooldeteenus. Hankele esitas 
pakkumuse 18 ettevõtjat, kelle pakkumused tunnistati 
vastavaks. Tunnistada hanke edukaks pakkumusteks 
hanke alusdokumentides määratud pakkumuse hin-
damise kriteeriumide alusel: Virtsu, madalaima hin-
naga OÜ Bonustrans pakkumus; Oidrema, madalaima 

hinnaga OÜ Mätiku talu pakkumus; Lõpe, madalaima 
hinnaga OÜ Lõpe Agro pakkumus; Koonga, madalaima 
hinnaga Tõukre Talu OÜ pakkumus; Mihkli ja Kõima, 
madalaima hinnaga Ego Siig Tarvamäe talu pakkumus; 
Tuudi ja Matsalu, madalaima hinnaga Hiie Tõnise talu 
pakkumus; Alaküla, madalaima hinnaga OÜ Seemnevili 
pakkumus; Kirbla, madalaima hinnaga OÜ Kirbla pak-
kumus; Varbla, madalaima hinnaga AS Varbla Puh-
keküla pakkumus; Paatsalu, madalaima hinnaga AS 
Varbla Puhkeküla pakkumus; Paadrema, madalaima 
hinnaga AS Varbla Puhkeküla pakkumus. Eduka pak-
kumuse esitanud isikutega sõlmitakse töövõtuleping 
peale 5 tööpäevase ooteaja möödumist.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kolm eel-
nõud.

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

Lihula Ristiku tn 12 maaüksuse detailplanee-
ringu algatamine
Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 
128 lg 6 alusel, et algatas 09.11.2022 korraldusega nr 786 
Lihula linna Ristiku tn 12 (tunnus 41101:001:0853) maaük-
suse detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 1,1 ha, 
sihtotstarve 100% elamumaa. Detailplaneeringu ülesanne 

on Ristiku tn 12 maa-ala jagamine neljaks elamumaa 
maaüksuseks eesmärgiga rajada planeeritavale alale kuni 
neli ridaelamut ja elamute juurde kuuluvad abihooned. 
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Eeldatavalt 
ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevustega olulist 
negatiivset mõju Natura 2000 aladele, looduskeskkon-
nale, kultuuripärandile ega inimeste tervisele, heaolule ja 
varale. Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koosta-

Vallavalitsuse teated
TEATED
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E esti Olümpiakomitee (EOK) täitevkomitee tunnustas 
Pärnumaa funktsionaalseima spordihoonena Lihula 

spordihoonet. Neljapäeval, 20. oktoobril andis EOK täitev-
komitee liige, taristu komisjoni esimees Raivo Rand üle 
tunnustusplaadi Lihula spordihoone direktorile Janar 
Sõbrale.

Maakonna spordiliitude ettepanekul tunnustatakse igas 
maakonnas ühte multifunktsionaalset spordihoonet, mis 
saab järgnevaks kümneks aastaks aunimetuse „EOK poolt 
tunnustatud spordikeskus“. 

Lihula spordihoone seina kaunistab nüüdsest Pärnumaa 
Spordiliidu ettepanekul tunnustusplaat kirjaga „Eesti 
Olümpiakomitee poolt tunnustatud spordikeskus“.

Pean seda tunnustust väga oluliseks ja suureks komp- 
limendiks. Loodan väga, et kõik Eesti spordihooned on 
kõrge kvaliteedimärgise väärilised. 

„Niipalju kui meil on võistlusi olnud, oleme saanud kiita ja 
tajunud kadedaid pilke,” rääkis Lihula spordihoone direktor 
Janar Sõber. „Leedukad küsisid viimasel võistlusel, kas teil 
on Eestis igas külas nii uhked sportimistingimused. Lük-
kasin arvamuse ümber ja sain uhkustunde ja poolnaljaga 
öelda, et päris nii see ei ole. Meie ootasime oma spordihoo-
net praktiliselt 1996. aastast; sellest päevast kui vana spor-
dihoone valmis sai. Ja küllap neid „külasid”, kes uut spordi-
hoonet ootavad, on veel teisigi.”

Lihula spordihoone
Pärnumaa funktsionaalne spor-
dihoone on Lihula spordihoone. 
2020. aastal valmis Lääneranna 
valla uhkeim pallimängusaal (24 
x 35 m, 846 m²), mis tee-nindab 
hommikusel ajal Lihula Gümnaa-
siumi ja Lääneranna spordikooli 
noori. Õhtustel aegadel ja nädalavahe-
tustel (E–R 16.00–22.00, L–P 12.00–16.00) 
on avatud klientidele.

Spordihoones on jõusaal ja joogasaal, kus saab võimelda, 
joogatada, poksida ja kangoojumpida, joogasaalis saab läbi 
viia ka koosolekuid ja koolitusi.

Spordisaalis on maha joonistatud kolme korv- ja võrkpalli-
väljaku jooned. Lisaks toimuvad spordisaalis igapäevaselt 
saalihoki, jalgpalli, kangoojumpi, kergejõustiku, võrkpalli ja 
lauatennise treeningud.

Pallimängusaalis on tänaseks läbi viidud Eesti meistrivõist-
lused Kreeka-Rooma, naiste ja meeste vabamaadluses ning 
sumomaadluses. On võimalus ja valmidus käsi- ja sulgpalli 
mängimiseks.

Lihula spordihoone pälvis
Eesti Olümpiakomitee tunnustuse
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Lääneranna valla kultuurikava

Spordiuudised w w w.lljk.ee 
w w w.facebook.com/laanerannaspordikool 
w w w.facebook.com/Massu-Ratsaklubi-238273949706981

Detsember

04.12 kell 14.00 Karuse kirikus 2. 
advendi jumalateenistus 

04.12 kell 17.30 Pikavere Kultuu- 
rikojas „Pikavere jõulumeloodia 
2022” heategevuslik kontsert-õh-
tusöök, kus kohtuvad hubane 
küünlavalgus, lummav muusika, 
hea seltskond ja maitsev toit! 
Peaesineja Maarja. Pilet 20–40 €. 
Lisainfo: facebook.com/pikavere- 
kultuurikoda

06.12 kell 12.00 Lõpe klubis 

Lääneranna valla eakate jõulu-
pidu. Esinevad Vana-Pärnu kul-
tuuriselts ja Karmoškasemud 
Pärnust. Alustame jõulutunde 
ja üllatustega! Ootame eelregist- 
reerima ning vajadusel trans-
pordisoovist teada andma! Kristel 
5908 8564

07.12 kell 13.00 Mihkli pas-
toraadis vennastekoguduse palve- 
ja piiblitund

07.12 kell 17.30 Varbla rahva- 
maja ringiruumis jõulupärja või 
lauakaunistuse töötuba. Juhendab 
Ly Vahter. Osavõtutasu 15 €. Lisa-

info anneli.lobjakas@laaneranna.
ee, 5907 5712

07.12 kell 18.00 Lihula kultuuri-
majas animafilm „Mia ja Mina: 
Centopia kangelane”. Pilet 3 €

08.12 kell 19.00 Virtsu rahva- 
majas kohtumisõhtu. Külla tuleb 
Mihkel Raud, kes jagab oma 
lugusid ja laule ja tutvustab uut 
raamatut „Ühes väikses Eesti 
linnas”. Osalustasu 15 €. Lisainfo: 
5622 3868 (Kristiina), kristiina.
magi@laaneranna.ee

9.12 kell 19.00 Lihula kultuurima-

KULTUUR

mise käigus. Detailplaneeringu algatamise korraldusega on 
võimalik tutvuda Lääneranna valla veebilehel www.laane-
rannavald.ee.

Peremehetu ehitise arvele võtmine
Lääneranna Vallavalitsus võttis peremehetu ehitisena 
arvele elamu ehitisregistri koodiga 121392987.

Ehitis asub Pärnumaal Lääneranna vallas Vanamõisa külas 
Undiaugu maaüksusel katastritunnusega 43001:001:0536. 
Andmed ehitise viimase omaniku kohta puuduvad.

Vastuväited ehitise peremehetuse või selle kohaliku oma-
valitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada hiljemalt 
9. jaanuariks 2023 Lääneranna Vallavalitsuse aadressil 
Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnumaa,  e-posti aadressil 
vallavalitsus@laaneranna.ee, tel 472 4630.

SPORT
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Kultuuri- ja rahvamajadeKultuuri- ja rahvamajade
kontaktidkontaktid

  »» Kõmsi Rahvamaja Kõmsi Rahvamaja || 525 3236  525 3236 
komsirm@laaneranna.eekomsirm@laaneranna.ee

  »» Lihula Kultuurimaja Lihula Kultuurimaja || 477 8191  477 8191 
kultuurimaja@lihula.ee kultuurimaja@lihula.ee 

  »» Lõpe Klubi Lõpe Klubi || 5660 0540  5660 0540 
lopeklubi@laaneranna.eelopeklubi@laaneranna.ee  

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

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

jas Komöödiateatri etendus „Anne 
Paluver ikka veel 27!”. Pilet 21/19 
€, piletite müük ja broneerimine 
Lihula kultuurimajas T–R 10.00–
16.00 või telefonil 477 8191. Piletid 
saadaval Piletimaailmas

10.12 kell 10.00 Varbla rahva- 
majas Varbla jõululaat. Kauple-
missoovist anna teada (kuni 07.12) 
telefonil 5907 5712 või anneli.lob-
jakas@laaneranna.ee

11.12 kell 10.00 Kõmsi rahva- 
majas traditsiooniline jõululaat. 
Valikus palju kingitusi jõuluvana 
kingikotti ning hulgaliselt muud 
jõulukaupa.Töötab piparkoogihõn-
guline kohvik. Lisainfo: 525 3236, 
www.facebook.com/KomsiRM

11.12 kel 14.00 Mihkli pastoraadis 
ehk talvekirikus 3. advendi juma-
lateenistus armulauaga

11.12 kell 14.00 Lihula kultuuri-
majas ooperikino „Carmen”. Osa-
lustasu 10 €, mis sisaldab kava ja 
kohvilauda. Etendus prantsuse 
keeles (ingliskeelsete subtiitritega). 
Kavaga kaasas eestikeelne sisu-
kokkuvõte! Palume kindlasti pileti 
osta või koht broneerida enne 
etendust (T–R kell 10.00–16.00 
Lihula kultuurimajas või telefonil 
477 8191).

12.12 kell 15.00 Koonga koolis 
Lihula Muusikakooli õpilaste jõu-
lukontsert ja Koonga Kooli õpilaste 
jõululaat

12.12 kell 17.00 Lõpe klubis Lihula 
Muusikakooli õpilaste jõulukont-
sert. Krõbistame piparkooke, nau-
dime muusikat ja imetleme klubi 
kuuske. Üritus on kõigile tasuta

14.12 kell 16.00 Varbla rahvamaja 
väikeses saalis Varbla piirkonna 
mudilaste jõulupidu. Võlumaa 
Lasteteatrilt vahva jõuluetendus 
„Päkapikuplikad Iti ja Kati valmis- 
tuvad jõuludeks.” Külla tuleb jõu-
luvana. Lisainfo: 5907 5712

14.12 kell 19.00 Lihula kultuuri- 
majas uus Eesti film „Erik Kivi-
süda”. Pilet 5 €

15.12 kell 11.00 Kõmsi rahva- 
majas väikelaste jõulupidu. Muusi-
kaline jõululavastus „Lambaarst” 

lasteteater Trumm esituses. 
Külla tuleb jõuluvana. Etendust 
oodatakse vaatama ka lapsi teistest 
lasteaedadest ja koolidest. Etendus 
on tasuta! Lisainfo: 525 3236

16.12 kell 18.00 Kõmsi rahva- 
majas advendiaja kontsert „Jõu-
lurõõmu Kõmsile”. Ireń Sieberki 
juhendamisel saame osa tütarlaste- 
koor REEDE ja laululaste kaunist 
muusikast. Kontsert on tasuta. 
Lisainfo: 525 3236; www.facebook.
com/KomsiRM

17.12 kell 11.00–14.00 Kirbla rah-
vamajas jõuluturg. Avatud kohvik. 
Lisainfo: www.facebook.com/kir-
blakyla

17.12 kell 20.00 Kirbla rahva- 
majas aastalõpupidu-tantsuõhtu. 
Laual kohv ja tee. Muu suupärane 
palun võta ise kaasa! Lisainfo: 
www.facebook.com/kirblakyla

18.12 kell 12.00 Virtsu kooli-
maja sisehoovis Virtsu jõuluturg. 
Mõnus jõulueelne koosolemine 
muusika ja meelelahutusega. Tule 
ostma-müüma ja sõprade-tut-
tavatega kokku saama. Kauple-
missoovi korral ootame käsitööd, 
omatoodangut ja kõike põnevat, 
mis sobib kingikotti, sh maits-
vat suupärast. Registreerimine: 
5622 3868 (Kristiina) või kristiina.
magi@laaneranna.ee

18.12 kell 14.00 Karuse kirikus 4. 
advendi jumalateenistus

18.12 kell 16.00 Lihula kultuuri-
majas kontsert „Jõulurõõmu Lihu-
lasse”. Esinevad tütarlastekoor 
REEDE ja Irén Sieberki laululapsed

21.12 kell 16.00 Kõmsi Rahvama-
jas Kõmsi Algkooli õpilaste jõulu-
kontsert „Jõulurõõm” 

21.12 kell 18.00 Lihula Kultuuri-
majas film „Teddy jõulud”. Pilet 3 €

21.12 kell 23.48 Karuse kirikus 
talvise pööripäeva palvus ja apostel 
Tooma nimepäev ehk toomapäev

22.12 kell 16.00 Kõmsi Rahvama-
jas Kõmsi lasteaia jõulupidu

23.12 Virtsu rahvamajas peoõhtu 

„Jõulud sõpradega”. Sõbrad laval 
ja sõbrad saalis. On muusikat ja 
tantsu ning ehk tuleb ka jõuluvana 
külla. Peoinfo: 5622 3868 (Kristii- 
na), kristiina.magi@laaneranna.ee 

24.12 kell 14.00 Pikavere vennas-
tekoguduse palvemajas jõuluõhtu 
jumalateenistus

24.12 kell 16.00 Mihkli kirikus 
jõuluõhtu jumalateenistus

24.12 kell 17.00 Karuse kirikus 
jõuluõhtu jumalateenistus

25.12 kell 12.00 Karuse kirikus 1. 
jõulupüha jumalateenistus

25.12 kell 14.00 Mihkli pas-
toraadis 1. jõulupüha armulauaga 
jumalateenistus. Peale teenistust 
kohvilaud ja koguduse jõulupuu

25.12 kell 21.00 Mutionus XMAS 
party. Kõik Mutionu sõbrad tule-
vad jõuludel kokku, sest parimat 
tantsumuusikat mängib DJ Allan 
Peramets! Uksed avatud kell 21, 
sissepääs 18+. Pilet 5 €

30.12 kell 20.00 Kõmsi rahvama-
jas aastalõpupidu. Peoõhtu tantsu-
muusika on live-ansamblilt Abso-
lute ning parimad diskohitid toob 
tantsupõrandale DJ Marek Roo- 
mets. Töötab baar. Piletid: eelmüü-
gist 15 € (tööpäeviti kell 9–16 Kõmsi 
Rahvamajas); toimumispäeval 20 
€. Kohtade broneerimine: 525 3236; 
www.facebook.com/KomsiRM

30.12 kell 21.00 Varbla rahva- 
majas aastalõpupidu. Peoõhtu an- 
sambliga Sada ja Seened. Parimad 
diskohitid DJ Riho Pruul, laua 
katab igaüks ise! Selfijaam. Pile-
tid: eelmüügist 15 € (tööpäeviti 
kell 9–14 Varbla Rahvamajas 
12.–22.12); toimumispäeval 20 €. 
Kohtade broneerimine: 5907 5712

31.12 kell 14.00 Mihkli kirikus 
vana-aastaõhtu palvus õpetaja 
Kari Tynkkynenilt

31.12 kell 16.00 Karuse kirikus 
traditsiooniline kontsert-palvus 
„Kodu mere ääres”. Laulude ja pil-
limänguga esinevad Raul Targa-
maa ja Vello Tüür. Saadame vana 
aasta väärikalt ära. Sissepääs vaba 
annetus

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

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

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

Aedniku teenus Pärnumaal, Lääneranna vallas. Aia, hekkide, 
rooside ja muru hooldus, uute peenarde rajamine. Tel 5635 2810

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

Ostame Eesti parima hinnaga kasvava metsa raieõigust. Küsi 
pakkumist juba täna! Kontakt: www.skpinvest.ee; info@skpin-
vest.ee; tel 551 5513 või 550 0343

Internet

Videovalvesüsteemid

Andmesidevõrkude ehitamine/hooldus

Arvutitehnika remont/hooldus/müük

Printeri toonerite müük/täitmine

Andmete taastamine

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

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 (SYS Agentuur OÜ)

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. 

Tambet Annerviek 23. IX 2022Tambet Annerviek 23. IX 2022

Mihkel Lember  12. X 2022Mihkel Lember  12. X 2022

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

Mälestame meie seast lahkunuid  
(10.10–10.11.2022)

Valve Veek  06. VIII 1937 – 10. X 2022 

Heldur Urb  10. III 1950 – 13. X 2022 

Juta Lahe  13. XI 1934 – 14. X 2022 

Inari Ader  29. XII 1967 – 15. X 2022 

Aivo Metsa  10. III 1945 – 17. X 2022 

Anne Lehtla  20. IX 1951 – 19. X 2022 

Meida Zaitseva 01. III 1932 – 23. X 2022 

Emmi Tänavots 15. VII 1945 – 26. X 2022 

Jaan Alasi  04. II 1952 – 30. X 2022 

Evi Kruus  15. VI 1932 – 31. X 2022 

Tiiu Jürvetson  13. IX 1926 – 04. XI 2022 

Algi Lukasinova 28. II 1968 – 04. XI 2022 

Endel Üksvärav 09. X 1938 – 05. XI 2022 

Leili Mulk  05. VI 1943 – 07.XI 2022 

Mati Saar  04. X 1941 – 07. XI 2022 

Marje Kallit  28. VI 1946 – 07. XI 2022 

Helve Bergmann 15. VII 1943 – 08. XI 2022 

Doris Leola  06. VI 1931 – 08. XI 2022

Avaldame lähedastele kaastunnet!

      Elanike arv 5195      Elanike arv 5195

  ◦◦ 2524 naised2524 naised

  ◦◦ 2671 mehed2671 mehed

Sündide arv 34 Sündide arv 34 
Surmade arv 61Surmade arv 61

Saabus elanikke 207 Saabus elanikke 207 
Lahkus elanikke 181Lahkus elanikke 181

Elanikkonna statistika Elanikkonna statistika 
seisuga 10. november 2022seisuga 10. november 2022

 
 
 
 

 
KUI SOOVID MÜÜA OMA MAAD, 

MÜÜ SEE KOHALIKULE 
MAAHARIJALE. 

 
HEA PÕLLUMAA EEST HIND KÄTTE 

VÄHEMALT 7000 EUR/HA 
 

 
Huvi korral helista tel 5666 2082, 511 2428 

või võta meiega ühendust lopeagro@lopeagro.ee 

Kaldkatuseehitaja  4. tase, 1a
Plaatija 4. tase, 0,5a
Kangakuduja 5. tase, 1a
Puittoodete tehnoloog 5. tase, 1a
IT kasutajatoe tehnik 4. tase, 1a
Puhastusteenindaja 3. tase, 0,5a
Toitlustuskorraldus 5. tase, 1a
Kokk 4.tase, 2a
Kondiiter 4. tase, 1a

TasutaTasuta  
kutseõpekutseõpe  
täiskasvanudtäiskasvanud  
õppijale!õppijale! alates 7.11.2022

2023

TALVINE 
VASTUVÕTT 

Telefon 666 1751
hkhk.edu.ee/vastuvott
vastuvott@hkhk.edu.ee

VEEBI-
INFOTUND

 10.01.2023
kl 17-18

 

AUS HIND TEIE KINNISTULE
TARTUMETSALT

5557 7007
janno@tartumets.ee

METSAKINNISTUD, 
POLLUD, 

KAITSEALL OLEVAD 
KINNISTUD

METSAKINNISTUD, 
POLLUD, 
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Lääneranna Noortevolikogu uude koosseisu kandideeris 13 noort, kes kõik osutusid valituks. Uute liikmete seas on tore näha nii vanu kui 
ka hulgaliselt uusi noori, kes pole varem noortevolikogusse kuulunud. Esimest korda kuulub liikmeskonda rohkem noormehi kui neide. 

Valituks osutusid Roko Astrik, Ardi Annerviek, Hanna Liseth Jõgi, Indrek Kivisalu, Kai Urb, Kristin Kunz, Herman Reinmaa, Rando Pikk-
mets, Karmen Pikkmets, Sandra Pikkmets, Mareena Metsmaa, Simo Linno ja Jakob Kastepõld.

Lääneranna Noortevolikogu valimiskomisjoni moodustasid valimiskomisjoni esimees Anneli Pikkmets ning liikmed Kristel Rohumägi, 
Lilia Urb, Janar Sõber, Jane Mets ja Ursula Kuningas. Valimiskomisjon viis eelhääletuse läbi 28.09 Lõpe, Koonga, Varbla koolis ning Lihula 
Gümnaasiumis, 30.09 Virtsu koolis, perioodil 26.–30.09 Lõpe klubis, Kõmsi noortetoas, Koonga noortekas, Lihula noortemajas. Hääletada 
sai ka valimispäeval, 07. oktoobril Lääneranna Noortevolikogu üldkogul Lihula Kultuurimajas. 

„Lääneranna noortevolikogu on tegutsemishimuline ja jätkusuutlik, seda kinnitas noortevolikokku kandideerimiste arv ning 
just uute noorte kandideerimine. Imeline oli lugeda kandideerimisavaldustest, et noored tahavad kohaliku elu arendamisel 
kaasa rääkida, kuulata eakaaslaste arvamusi ning neid otsustajatele edasi anda,” sõnas valimiskomisjoni esimees Anneli    
Pikkmets. 

Lääneranna Noortevolikogu valimistel saavad hääletada kõik 13–26-aastased noored, kes elavad või õpivad Lääneranna vallas. Valimis- 
õiguslikke noori oli sel aastal 689, kellest hääletas 133, moodustades valimisaktiivsuseks 19%.

24. oktoobril kohtusid uued liikmed valimiskomisjoni kutsel III koosseisu esimesel koosolekul Lääneranna Vallavalitsuses. Koosolekul va-
liti endi seast noortevolikogu juhatusse kuuluvad esimees, aseesimees ja protokollija. Esimeheks valiti Karmen Pikkmets, aseesimeheks 
Indrek Kivisalu ning protokollijaks Jakob Kastepõld.

KOKKUVÕTE LÄÄNERANNA 
NOORTEKESKUSE JA 
NOORTEVOLIKOGU 
TEGEMISTEST 2022. AASTAL

LÄÄNERANNA 
NOORTEVOLIKOGU III KOOSSEIS 
JA SELLE JUHATUS ON 
SELGUNUD

LAAGER SAAB OLLA 
ÜHTAEGU NII LÕBUS KUI KA 
ÕPETLIK

Lääneranna Noortevolikogu III koosseis ja selle 
juhatus on selgunud

Karmen Pikkmets
Lääneranna Noortevolikogu esimees
Lääneranna Lumehelbekese peatoimetaja

5. oktoobril toimus Lääneranna Noortevolikogu üldkogu, kus kinnitati noortevolikogule uus 13-liikmeline ehk III koosseis.                
Valimispäevale eelnes nädalane eelhääletus valla koolides ning noortekeskustes ja noortetubades.
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Laager saab olla ühtaegu nii lõbus kui ka õpetlik

Metskülas toimunud noorkotkaste ja kodutütarde laager üllatas osalejaid mitmekesisusega. Tegevusi jätkus airsoft’ist kuni matka-
miseni välja.

Marcus Reisel
Valgete Kotkaste noorkotkas

Iga-aastane noorkotkaste ja kodutütarde laager on pakkunud alati põnevaid väljakutseid erinevas vanuses noortele. Sellel aastal toimus laa-
ger 22.–23.10  Metsküla rahvamajas, looduskaunis kohas mere vahetus läheduses. Osalejaid oli kokku ligi 50. Tänavu said noored end proovile 
panna erinevates tegevustes nagu matkamine, töötoad ja airsoft.

Selleks, et igaüks saaks osaleda kõikides planeeritud tegevustes, jaguneti laagripaika jõudes vanuserühmade järgi 
kolmeks. Esimesena said airsoft`i proovida noorimad osalejad. Kogenumate mängijate juhendamisel tutvuti   
esmalt relvade ja kaitsevarustusega, saadi selgeks reeglid ja ohutustehnika ning seejärel otsustati, millist 
maa-ala kasutatakse. Osalejad jagati kahte võistkonda, seejärel anti neile varustus ja alustati mänguga. 
Lahingule kehtestati ajaline piirang ja selle möödumisel selgitati välja mõlema võistkonna kaotused. 
Võitsid need, kellel lõpus oli vähem „langenuid”.

Samal ajal kui nooremad airsoft’i mängisid, said keskmise vanuseklassi laagrilised proovida  sõ-
javäetelgi püstitamist aja peale, mõistete lahendamist ja ka lihtsamaid füüsilisi tegevusi.  Kõige 
vanemad osalejad panid end proovile orienteerumises. Igale tegevusele oli ette nähtud üks 
tund ning õhtuks olid kõik laagrilised proovinud kõiki töötube.

Õhtupoolikul toimus tore filmiõhtu popkorni ja snäkkidega. Öörahu saabudes valmistasid  va-
nemad osalejad ette teisi laagrilisi üllatanud ööhäire. 

Laagri teisel päeval külastati Massu Ratsaklubi, kus tutvuti hobustega ja saadi nende kohta 
rohkem teada.

Osalejatele laager meeldis, kuna tegevusi oli piisavalt ja põnevust jätkus lõpuni välja. Leiti, et sel-
liseid üritusi võiks rohkem olla.

„Seekord kogesin, et laager saab olla ühtaegu nii lõbus kui ka õpetlik,” ütles Valgete Kotkaste 
noorkotkas Eric Reisel.

Kaitseliidu noorte kotkaste ja kodutütarde organisatsioonidega saavad liituda kõik noored vanuses 7–18 eluaastat. Kui ka sina 
soovid osaleda põnevates laagrites, saada põhjalikke matkatarkusi ning teadmisi igapäevasest turvalisusest, siis oled oodatud 
liituma! Võta julgelt ühendust Valgete Kotkaste ja Metsküla Merikotkaste juhi Maris Eskoga marisesko@gmail.com.

Noored kotkad ja kodutütred saavad osaleda erinevatel loodusmatkadel, laagrites, õppepäevadel, ekskursioonidel ja võistlustel. Muuhulgas 
on meie noored kotkad ja kodutütred vaprad looduses ellujäämises, tublid laskesportlased ning õpitud teadmisi ja väärtusi oskavad poisid 
ja tüdrukud rakendada ka igapäevaelus!

Lääneranna Lumehelbeke toob teieni Lääneranna Noortevolikogu tegemised tänavusel aastal toredate kokkuvõtete ja numbritena, 
milles leidub palju põnevaid ja huvitavaid fakte. Andmed on esitatud 11. novembri seisuga.

Lääneranna Noortevolikogu 2022. aasta numbrites

• 13 noort valiti Lääneranna Noortevolikogu III koosseisu
• 7 noormeest ja 6 neidu on III koosseisu liikmed
• 133 noort 689 hääleõiguslikust noorest hääletas Lääneranna 

Noortevolikogu III valimistel
• 19% oli valimisaktiivsuseks Lääneranna Noortevolikogu 2022. 

aasta valimistel
• 22 protokollitud koosolekut toimus Lääneranna Noortevolikogu 

II koosseisul. Lisaks peeti mitmeid projektipõhiseid tiimikoosole-
kuid

• 43 inimest osales prügimaratonil, kokku läbiti 272,81 km ja kor-
jati 65 kotti prügi

• 204 Lääneranna valla koolide õpilast vastas noortevolikogu kor-
raldatud haridusuuringule

• 14 kohtumisel, koolitusel või koostööprojektis osaleti kokku

• 3 rahvusvahelist kohtumist Erasmus+ projekti „Youth participa-
tion in decision-making” raames, mis toimusid Tšehhis, Gruusias 
ja Eestis. Oktoobris võõrustasime oma partnereid Lihulas ning 
tutvustasime neile koduvalda ja meie tegemisi

• 5. aastat järjest toimus Lääneranna noortepäev „Rutiinist välja”. 
Sellel aastal korraldati üritust koostöös Pärnumaa Arenduskes-
kusega

• 158 inimest osales kokku kõikidel Lääneranna Noortevolikogu 
üritustel nii kohapeal kui ka üle veebi

• 8 Lääneranna aasta tegijate noortekategooriat, kuhu nomineeri-
ti meie valla tublisid noori ja noortemeelseid. Sellel aastal lisan-
dus uus kategooria: Lääneranna aasta noorte huvitegevus

• 325 inimest jälgib Lääneranna Noortevolikogu Facebooki-lehte 
• 276 jälgijat on Noortevolikogu Instagrami-kontol

Karmen Pikkmets
Lääneranna Noortevolikogu esimees
Lääneranna Lumehelbekese peatoimetaja

Foto: Kristina Kukk

LÄÄNERANNA NOORTELEHT 
LUMEHELBEKE 32022/3(7)LoomenurkLoomenurk

Hea Lääneranna 
valla noor!

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

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST 
NOORTEKESKUS@LAANERANNA.EE

„Sa oled meil viies”
Teostus: Kai Urb

Värvi meid!
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Lääneranna Noortekeskuse 2022. aasta kokkuvõte

LÄÄNERANNA LUMEHELBEKESE TOIMETUS 
LÄÄNERANNA NOORTEKESKUS
TALLINNA MNT 1A,  
LIHULA 90304

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

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

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

E-POST - NOORTEKESKUS@LAANERANNA.EE

LEIA MEID INSTAGRAMIS 
@LAANERANNALUMEHELBEKE

Anneli Pikkmets
Lääneranna Noortekeskuse juhataja

2022 märksõnad on rahvusvaheline, Lääneranna noori ühendav 
ja tegus.

• Vastlapäeva tähistasime noortega Paadrema külakeskuses, kus 
küpsetasime leiba ja meisterdasime vastlavurre.

• Aprilli algul osales neli Lääneranna noort rahvusvahelises noor-
tevahetusprojektis „Jätkusuutlikuma tuleviku nimel” Hispaanias 
ja Marokos. 

• Viis noort osalesid juuli alguses rahvusvahelises noortevahetuse 
„Muutuste tuuled ehk aktiivne osalemine maapiirkonnas” pro-
jektis Portugalis.

• 10. juunil ehk viimasel koolipäeval korraldasid noored Lihulas 
kogupereürituse „Ohutu lapsepõlv”, kus peaesinejaks oli Epp 
Kärsin.

• Noortemaleva I vahetuses 27.06–10.07 töötas ja toimetas kokku 
30 noort, noortemalev kestis kaks nädalat, igal hommikul kohtuti 
Lihulas ja õhtul sõideti tagasi koju nii Koongasse, Kõmsile, Sale-
verre, Karusele, Lõpele kui ka Lihulasse. 

• Noortemaleva II vahetuses 10.–24.07 elas 15 usinat töömesilast 
kaks nädalat Lõpe klubis, noored olid kokku tulnud Lihulast, 
Koongast, Kõmsilt, Tuudilt, Karuselt ning tööd tehti üle Lääne-
ranna. 

• Lääneranna tantsulaagris osales 24 noort, Koongast, Saleverest, 
Lõpelt, Oidremalt, Lihulast ja Esiverest. 

• Lääneranna noortepäevast võttis osa 300 noort nii Lääneranna 
vallast kui väljastpoolt.

• Lääneranna noortekeskus korraldas augustikuus rahvusvahelise 
noortevahetusprojekti „Maailma probleemid läbi noorte silma-
de”, kus osalesid noored ja juhendajad Portugalist, Põhja-Ma-
kedooniast, Lätist ja Eestist. Kokku 40 noort ja 12 juhendajat. 

• Alates oktoobrist on Lääneranna Noortekeskuses toimetamas 
vabatahtlik Kai Nizel Saksamaalt. 

• Lääneranna noorte halloweenipeol Lõpe klubis osales u 70 noort.

Lihula noortekas
• Lihula Noortemaja kolis Lihula Kultuurimajja, aadressiga Tallinna 

mnt 1a. 
• Lihula noortemaja on seni külastanud 203 noort kokku 2451 kor-

da.
• Esimesel poolaastal oli ülimenukas kokandusring Katre Pärnpuu 

juhendamisel, teisel kuul meisterdamisring Mareena Metsmaa 
juhendamisel. 

Lõpe noortekas:

• Jaanuaris toimusid erinevad töötoad projektiga soetatud puldi-
ga juhitavate monster truckidega ning Lõpel Playstation 4 ralli-
toolis turniirid.

• 14. veebruaril tähistasime Lõpe noorteka 3. sünnipäeva.
• 1. aprillil toimus Lõpe klubis „Mironoff show”, kus lapsi naeruta-

sid Katerina ja Aleks ning koer Justas.
• 7. aprillil käisime jalgpallisõpradega sõpruskohtumisel Lihula 

Spordimajas.
• 22.–23. aprillil toimus Lõpe klubis noortele suur kolmepäevane 

ööbimisega Rakett69 laager.

• Taotlesime noorte omaalgatuste projektikonkursilt „Järgmine 
samm” ideega „Lõpe taaskasutus” 1540 €. Koonga, Lõpe, ja Li-
hula noortega disainisime ja õmblesime endale uued rõivad, mei-
kisime ning korraldasime moeshow.

• 1. juunil, lastekaitsepäeval avati Lõpel uued jalgpalliväravad, mil-
le said kohalikud noored endale tänu OlyBeti algatusele „Kodu-
koha jalkavärav”.

• Lõpe kogupere simmanil osales u 50 noort.
• Lõpe Unicorn Squad ehk tüdrukute tehnoloogiaring on jõudnud 

4. kursusele!
• Lõpe noortekat külastas 70 noort kokku 1920 korda.

Kõmsi noortekas

• Aasta alguses said hoo sisse erinevad PlayStationi väljakutsed 
(rallis, tantsus ja BeatSaberis). Neid korraldatakse regulaarselt. 

• Juunis toimus koostöös Kõmsi Lasteaed-Algkooli ja Kõmsi Küla-
seltsiga tore perepäev, kus sai lisaks muudele tegevustele teha 
hiigelmulle.

• Seitse noort viisid Kõmsil läbi Euroopa solidaarsusprojekti, aren-
dades seeläbi noorte treenimisvõimalusi maapiirkonnas. Lisaks 
toimusid toitumisteadlikkuse tõstmiseks erinevad loengud. Pro-
jektist võttis osa kokku üle 70 inimese.

• Koostöös Kõmsi Külaseltsiga valmis välipinksilaud ja peeti kaks 
pinksivõistlust. Rahastus tuli projektifondist „Järgmine samm”. 

• Septembris täitus noortekal 3. tegutsemisaasta. 
• Oktoobris osales neli noort Portugalis rahvusvahelises noorteva-

hetusprojektis „Taimse toidu labor”.
• Oktoobris toimus teist aastat väga oodatud halloweenipidu noo-

rematele noorteka külastajatele.
• Kõige populaarsemad tegevused Kõmsi Noortekas on kokandus-

ring, teaduskatsed, robootika ja erinevad meisterdamised. 
• Kõmsi noortekat külastas 36 noort kokku 372 korda.

Varbla noortekas

• Varbla noortekat külastas 24 noort kokku 302 korda.
• Varbla tüdrukud on jõudnud Unicorn Squadi 2. kursusele.
• Koos noortega ja noortele korraldati vastlapäev, kus sai sõita 

saaniga ning süüa vastlakukleid.

Koonga noortekas

• Koonga noortetuba külastas kokku 31 noort kokku 367 korda. 
• Valmis sai uus mööbli ja tehnikaga köök, mille valmimist toetas 

KOP. 
• Koonga noortetoas on 1. veebruarist 0,5 kohaga noorsootöötaja. 
• Kohalik noor viib läbi meisterdamisringi.
• Koos noortega korraldati küla jaanipäev ning uuendati ôueala 

õunapuid ning istumiskohti. 
• Koonga noorte aktiivsus ülevallalistel üritustel on suuresti kas-

vanud. Lõpel toimunud tsirkuseetendust käisime vaatamas 18 
noorega, Lääneranna noortemaleva I vahetuses osales 7 ja II va-
hetuses 5 noort, tantsulaagris 5 noort, halloweenipeol oli Koon-
ga noori üle 10. 

Lääneranna Lumehelbeke toob teieni Lääneranna Noortekeskuse tegemised tänavusel aastal toredate kokkuvõtete ja numbrite-
na, milles leidub palju põnevaid ja huvitavaid fakte. Andmed on esitatud 11. novembri seisuga.


